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Қазақстан Республикасының білім саласындағы ресми құжаттар (Заң. 

Жарлық. Қаулы. Бұйрық) 

Қазақстан Республикасы. Заң 

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілерне цифрлық 

технологияларды реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы 2020 жылғы 25 маусымдағы № 347-VI Қазақстан 

Республикасының заңы /Қазақстан Республикасы. Заң //Egemen Qazaqstan. - 

2020. - 26 маусым. - 1. 15-20 б. 

Қазақстан Республикасы. Президент. (2019. - Қ. - Ж. Тоқаев) 

2020 жылға арналған нақтыланған республикалық бюджет туралы 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 8 сәуірдегі № 299 

жарлығы /Қазақстан Республикасы. Президент. (2019. - Қ.-Ж.Тоқаев)  

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - сәуір. - 1,13 б. 

Қазақстан Республикасы. Президент. (2019. - Қ. - Ж. Тоқаев) 

"Жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру туралы" Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2001 жылғы 5 шілдедегі № 648 Жарлығына 

толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 

жылғы 15 қаңтардағы № 241 жарлығы /Қазақстан Республикасы. Президент. 

(2019. - Қ.-Ж.Тоқаев) //Қазақстан Республикасының Президенті мен 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2020. - № 3. - 16 б. 

Қазақстан Республикасы. Президент. (2019. – Қ. – Ж . Тоқаев) 

Қазақстан Республикасында төтенше жағдайдың қолданысын ұзарту 

туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 29 сәуірдегі № 

310 жарлығы /Қазақстан Республикасы. Президент. (2019. - Қ.-Ж.Тоқаев)  

// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 30 сәуір. - 1 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет. 

Батыс Қазақстан облысының кейбір білім беру ұйымдарына атау беру 

және қайта атау туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 20 

желтоқсандағы № 945 қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет 

//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 59-60.- 88-90 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

"Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік 

стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін 

бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы 

№ 116 қаулысына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2020 жылғы 28 қаңтардағы № 12 қаулысы (қосымшасымен) 

/Қазақстан Республикасы. Үкімет //Білім беру ұйымының әдіскері = 

Методист организации образования. - 2020. - № 4. - 47-48 б.; 

Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 
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Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 3. - 58-59 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Бөбек" 

ұлттық ғылыми-практикалық, білім беру және сауықтыру орталығы" 

республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру 

туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 26 желтоқсандағы 

№ 851 қаулысының күшін жою туралы : Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2020 жылғы 31 қаңтардағы № 27 қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет 

//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2020. - № 3. - 72 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

Нұр - Сұлтан қаласының кейбір білім беру ұйымдарына атау беру 

туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 6 ақпандағы № 44 

қаулысы /Қазақстан Республикасы. Үкімет //Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2020. - № 7-8. - 16-17 б. 

Қазақстан Республикасы. Үкімет 

"Мемлекеттік білім беру мекемелерінің мемлекеттік атаулы әлеуметтік 

көмек алуға құқығы бар отбасылардан, сондай - ақ мемлекеттік атаулы 

әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы табысы ең төменгі 

күнкөріс деңгейінің шамасынан төменгі отбасылардан шыққан білім 

алушылары мен тәрбиеленушілеріне және жетім балаларға, ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалып, отбасыларда тұратын балаларға, төтенше 

жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін отбасылардан 

шыққан балаларға және өзге де санаттағы білім алушылар мен 

тәрбиеленушілерге қаржылай және материалдық көмек көрсетуге бөлінетін 

қаражатты қалыптастыру, жұмсау бағыты мен оларды есепке алу 

қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 

25 қаңтардағы № 64 қаулысына өзгеріс енгізу туралы : Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 желтоқсандағы № 1005 қаулысы 

/Қазақстан Республикасы. Үкімет //Қазақстан Республикасының Президенті 

мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2019. - № 61-62. - 168-169 б. 

Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым министрілігі 

"Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидаларын бекіту 

туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 

28 қаңтардағы № 94 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2020 жылғы 29 

қаңтардағы № 42 бұйрығы /Қазақстан Республикасы. Білім және ғылым 
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министрілігі //Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 

образования. - 2020. - № 4. - 49-50 б. 

 

*** 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың мәлімдемесі: [төтенше 

жағдай режимі мәлімдемесі] //Ana tili. - 2020. - 30 сәуір - 6 мамыр. - 2 б. 

 

Съезд. Кеңес. Семинар. Мәжіліс 

Тыныбаева М. Дәстүр мен инновацияны қалай үйлестіруге болады?: 

[20-21 мамырда "Назарбаев зияткерлік мектептері" ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығы тренерлердің біліктілігін арттыру мақсатында 

ұйымдастырылған "Қазақстандық тренер: тәжірибе, ынтымақтастық және 

даму келешегі" атты IX Республикалық семинар өткізуі] /М. Тыныбаева 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 26 мамыр. - 6 б. 

 

Тұжырымдама. Бағдарлама, Стандарт. Конференция 

Айдарқызы А. "Дипломмен ауылға" бардың ба?: ["Дипломмен ауылға" 

бағдарламасымен жастардың ауылға бармайтындығы, ауыл мен қала 

мектептерінің айырмашылығы, ауылдағы интернет желісінің әлсіздігі жайлы] 

/ А. Айдарқызы// Egemen Qazaqstan. - 2020. - 3 маусым. - 5 б.  

 

Қазақстандағы педагогика мен білім беру саласындағы ғылыми зерттеу 

жұмысын ұйымдастыру 

Адильжанова Д.А. "Сабақты зерттеу" тәсілінің мұғалімдердің бірлескен 

оқу ортасын дамытудағы әсері /Д.А. Адильжанова, Қ.К. Бурунбетова 

//Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 1. - 167-174 б. 

Дарибаева Ш.Қ. Сабақты зерттеу - мұғалімдердің кәсіби біліктілікті 

арттырудың қуатты құралы /Ш.Қ. Дарибаев //Ғылымға кіріспе. 

Оқушылардың ғылыми жобалары = Введение в науку. Научные проекты 

учеников. - 2020. - № 1. - 3 б. 

Еспенбетова Ш. Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырудағы 

ғылыми - зерттеу жұмыстарының рөлі (химия пәнінен) /Ш. Еспенбетова, Г. 

Рсалиева //Химия мектепте. - 2020. - № 1. - 44-46 б. 

Жетпісбай М. Сортөбе бүккен сыр: [Қызылорда облыстық тарихи және 

мәдени ескерткіштерді қорғау мекемесі мен Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік университеті арасындағы келісім негізінде далалық 

зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатқандығы жайлы] /М. Жетпісбай 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 11 маусым. - 5 б. 

Қабылбекова А.А. Оқушылардың іздену - зерттеушілік дағдыларын 

қалыптастыру /А.А. Қабылбекова //Мектеп директорының орынбасары: оқу - 

тәрбие жұмысы = Заместитель директора школы: методика по учебно-

воспитательной работе . - 2019. - № 5-6. - 7-9 б. 
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Мамбетрзаева Г. Сабақты зерттеу әдісін мектеп тәжірибесіне енгізудің 

тиімділігі /Г. Мамбетрзаева //Өзін-өзі тану = Самопознание. - 2020. - № 1. - 

10-11 б. 

Сыдықова Б.К. Зерттеушілік әңгімені қолдану арқылы оқушылардың 

талдау және жинақтау дағдыларын дамыту: [физика, математика және химия 

пәндерінен сабақ беретін мұғалімдер бірлесе отырып, зерттеу тобымен 

зерттеу үрдісін 9-сынып оқушыларымен жүргізуі] /Б.К. Сыдықова, А.К. 

Алипова, Г. К. Сыздықова //Открытая школа. - 2020. - № 4. - 30-36 б. 

Төлешова Г.Б. Сабақты зерттеу - кәсіби біліктілікті жетілдіру құралы 

/Г.Б. Төлешова //Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 4. - 3-5 б. 

 

Қазақстандағы халық ағарту ісі, педагогикалық ақыл-ой тарихы 

Бектібаева Л. Ғылым көгінің жарық жұлдызы: [ғалым, түркітанушы, 

ағартушы-педагог Қ.Қ. Жұбанов жайында] /Л. Бектібаева 

//Республика ұстаздары. - 2020. - 5-6. - 5 б. 

Есаман Х. Тұрар Рысқұлов тәлім алған мектеп: [қазақтың қайраткері 

Тұрар Рысқұловтың Жамбыл облысы, Меркі орыс-түземдік бастауыш 

мектепте оқығаныдығы және мектеп жайында] /Х. Есаман //Egemen 

Qazaqstan. - 2020. - 28 мамыр. - 11 б. 

Нұрышева Г. Қазақстанда ұлттық кадрларды даярлау (XX ғасырдың 20-

30 жылдары) /Г. Нұрышева // Қазақ тарихы. - 2020. - № 5. - 30-31 б. 

Шағырбаева М. Қазақ ақын-жазушыларының педагогикалық идеялары: 

[М. Жұмабаев, Н. Манаев, С. Торайғыров] /М. Шағырбаева, А. Алдан //Қазақ 

тарихы. - 2020. - № 3. - 15-17 б. 

 

Әбу Насыр әл-Фараби - 1150 жыл 

Алтаев Ж. Мұстафа Шоқайдың әл-Фараби ілімі туралы ойлары               

/ Ж. Алтаев, Г. Мұқанова //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 17 маусым. - 7 б. 

Алтаев Ж. Әл-Фараби мұрасының қайта оралуы /Ж. Алтаев 

//Жас Алаш. - 2020. - 7 мамыр. - 11 б. 

Бейсенбай Б. Ұлы ғұламаның шынайы өмірбаяны: [ғалым Әбу Насыр 

әл-Фарабиге-1150 жыл] /Б. Бейсенбай //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 5 мамыр. - 

5 б.; 6 мамыр. - 7 б. 

Бейісбай С. Ғұлама мұраларының ғибраты: [БҒМ ҒК -де әл-Фарабидің 

1150 жылдығына Халықаралық ғылыми - практикалық конференцияның 

өтуі] /С. Бейісбай //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 17 маусым. - 7 б. 

Балықбаев Т. Әл-Фараби мұрасы және Көбесов зерттеулері                   

/Т. Балықбаев //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 27 мамыр. - 5 б. 

Бектұрғанов Е. Даналық феномені: [ғалым әл-Фарабиге-1150 жыл]        

/Е. Бектұрғанов //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 14 мамыр. - 5 б. 

Бірманова Қ. Фарабидің айшықты әлемі /Қ. Бірманова //Қазақстан 

мектебі. - 2020. - № 3. - 23-25 б. 

Дербісәлі Ә. қажы. Ғұламаның руханият жайлы трактаты табылды 

(Мысыр Республикасы "Араб қолжазбалар институты" қорының дерегі 
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негізінде): [ғалым әл-Фараби трактаты жайлы] /Дербісәлі Ә. қажы, А. Хаван 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 29 мамыр. - 8 б. 

Дербісәлі Ә. қажы. Әбу Насыр әл-Фараби мен әл-Мүтанабби: [1150 

жыл] /Дербісәлі Ә. Қажы //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 28 сәуір. - 6 б. 

Елікбаев К. Ақжан Машани - фарабитанудың негізін қалаушы /К. 

Елікбаев //Aqiqat. - 2020. - № 4. - 41-43 б. 

 Есім Ғ. Ғұлама Әбу Насыр әл-Фараби /Ғ. Есім //Aqiqat. - 2020. - № 3. - 

4-7 б. 

Жұмағұлов Б. Әл-Фарабидің жаһандық математикалық мұрасы: [1150 

жыл] /Б. Жұмағұлов //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 13 сәуір. - 9 б.  

Жұман С. Әл-Фарабидің әйгілі трактаты ("Қайырымды қала 

тұрғындарының көзқарастары туралы" трактаты бойынша) /С. Жұман, Б. 

Оспанова // Қазақ тарихы. - 2020. - № 3. - 34-35 б.  

Зулбухарова Р. Әл-Фарабидің рухани мұрасы /Р. Зулбухарова 

//Қазақстан тарихы. - 2020. - № 4. - 5-9 б. 

Кемербай Р. әл-Фараби және XXI ғасырдағы Қазақстан /Р. Кемербай 

//Aiqyn. - 2020. - 23 маусым. - 5 б. 

Қабылдинова З.Е. Ұлы ұстаз қайырымды адамдар тұратын шаһардың 

моделін қалыптастырды: [ғалым Әбу Насыр әл-Фараби туралы] /З.Е. 

Қабылдинова //Almaty aqshamy. - 2020. - 26 мамыр. - 10-11 б. 

Қалижанов У. Данадан жеткен дара сөз: [ғалым, ойшыл әл-Фарабидің 

1150 жылдығына орай "Қайырымды қала" еңбегі жайлы] /У. Қалижанов 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 29 сәуір. - 8 б. 

Медеубекұлы С. Фараби және музыка аспаптары /С. Медеубекұлы 

//Ana tili. - 2020. - 23-29 сәуір. - 5 б. 

Медеубекұлы С. Аспаптану ғылымының негізін қалаған: [Әбу Насыр 

әл-Фарабидің музыкалық аспаптануға сіңірген еңбектеріне шолу] /С. 

Медеубекұлы //Ana tili. - 2020. - 30 сәуір - 6 мамыр. - 4 б. 

Медеубекұлы С. Толғауы тоқсан аспаптар: [әл-Фарабидің музыка 

туралы трактаты жайында] /С. Медеубекұлы //Ana tili. - 2020. - 14-20 мамыр. 

- 5 б. 

Мералы Н. Ғұлама бабамызды ұлықтау - парызымыз: [ғалым әл-

Фарабиге -1150 жыл] /Н. Мералы //Білімді ел =Образованная страна. - 2020. - 

17 наурыз. - 6 б. 

Пірәлиев С.Ж. әл-Фарабидің педагогикалық идеялары ("Ұлттық 

тәрбиенің патриоттық мазмұны" оқу құралынан) /С.Ж. Пірәлиев 

//Өзін-өзі тану KZ = Самопознание KZ. - 2020. - № 3. - 18-22 б. 

Сағынтаева С. Ұлы ұстаздың мұрасы - барлық адамзаттың игілігі!: 

[ғалым әл-Фараби хақында] /С. Сағынтаева //Білімді ел =Образованная 

страна. - 2020. - 14 сәуір. - 4-5 б.  

Саркенова К. Фарабитанудың негізі қалай қаланды?: [фарабитану 

саласының негізін қалаушы профессор Ақжан Машанов пен Қаныш Сәтбаев 

жайында] / К. Саркенова //Qazaqstan dauiri. - 2020. - 14 мамыр. - 8 б. 
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Сырбаев Е. Қайырымды қала - әділетті қоғамның үлгісі: [әл-Фарабидің 

әйгілі трактаты "Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы" 

трактаты жайлы] / Е. Сырбаев //Қазақ тарихы. - 2020. - № 3. - 37-39 б. 

Чекетаева Р.С. Ақжан әл-Машани - ұлы дала ойшылы әл-Фарабидің 

рухани құндылықтарын жаңғыртушы /Р.С. Чекетаева, А.Ж. Орамалова, М.С. 

Жақсыбаева //Открытая школа. - 2020. - № 5. - 63-66 б. 

 

Абай Құнанбайұлына - 175 жыл 

Айнабеков А. Абай - Хакім емес, Хакімдікті ұққан дара ақын: [ақын 

А.Құнанбайұлы туралы] /А. Айнабеков //Qazaqstan dauiri. - 2020. - 14 мамыр. 

- 8 б. 

Алпысбаев Қ. Абай және Мұстафин: [жазушы Ғабиден Мұстафин мен 

ақын А. Құнанбайұлы туралы] /Қ. Алпысбаев //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 8 

маусым. - 6 б. 

Әбілда Қ. Абайдың айналасына адал болсақ...: [ақын А.Құнанбайұлына -

175 жыл] / Қ. Әбілда // Egemen Qazaqstan. - 2020. - 8 сәуір. - 6 б. 

Әбілов Ш. Шығармашылығымның темірқазығы - Абай: [Қазақстанның 

еңбек сіңірген әртісімен сұхбат/әңг. Н.Жұмабай /Ш. Әбілов //Egemen 

Qazaqstan. - 2020. - 11 мамыр. - 10 б. 

Әлімжан Е. Абай және Бауыржан: [А. Құнанбайұлы мен Б. Момышұлы 

жайында] / Е. Әлімжан //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 12 маусым. - 8 б. 

Байғұт М. "Абайды оқы, орында!": [ҚР Президенті Қ.-Ж.Тоқаевтың 

"Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан" мақаласына орай пікірі] / М. Байғұт 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 13 сәуір. - 8 б. 

Бақытбекқызы Ш. "Не қылсаң да ғылым біл": [ақын А. 

Құнанбайұлына - 175 жыл] /Ш. Бақытбекқызы //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 

13 сәуір. - 8 б. 

Дәдебаев Ж. Абайдың жас шағындағы көптен бөлек ерекше мінезі 

туралы: [ақын А. Құнанбайұлы туралы] /Ж. Дәдебаев //Жас Алаш. - 2020. - 14 

мамыр. - 7 б. 

Ердембеков Б. "Абай - ұлт ұстазы": [Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік мемлекеттік университетінің ректорымен сұхбат /әңг. Ж. Қабақбаев] 

/Б. Ердембеков //Ana tili. - 2020. - 16-22 сәуір. - 9 б. 

Жүгенбаева Г. Абайдың жүрек айнасы: [ақын А.Құнанбайұлына - 175 

жыл] /Г. Жүгенбаева //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 30 сәуір. - 6 б. 

Жүдебаев А. Ұлы мұра - ұлт мұраты: [ақын А.Құнанбайұлының 175 

жылдығына орай] / А. Жүдебаев //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 8 сәуір. - 6 б. 

Жұмаділов Қ. Біз Абайды танып болдық па?: [ақын А. Құнанбайцұлы 

жайында] / Қ. Жұмаділов //Жас Алаш. - 2020. - 12 мамыр. - 6 б. 

Исабеков Д. Пушкин, Абай және басқалар: [ақын А. Құнанбайұлына - 

175 жыл] /Д. Исабеков //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 19 мамыр. - 5 б.; 20 

мамыр. - 4 б. 
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Исабеков Д. Абайды зерттеушілер трафаретті ойлардан арыла алмай 

келеді: [жазушымен сұхбат/әңг. А. Жолдасбекқызы] /Д. Исабеков //Түркістан. 

- 2020. - 16 сәуір. - 1,3 б. 

Қабыкенұлы Қ. Қазақ әдебиетіндегі тұңғыш ғаруз өлшемі: [ақын Абай 

Құнанбайұлының шығыс тілдеріндегі "ғаруз" өлшемін енгізуі] /Қ. 

Қабыкенұлы //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 10 маусым. - 7 б. 

 Қамзина Л. Абайдың қара сөздері - халқымыздың рухани жаңғыруына 

жол көрсететін нақты бағдар /Л. Қамзина //Қазақстан мектебі. - 2020. - № 3. - 

26-29 б. 

Қыдырәлі Д. Ұлылар үндестігі: Науаи мен Абай: [ғалым Әлішер Науаи 

мен ақын А. Құнанбайұлы туралы] /Д. Қыдырәлі //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 

22 маусым. - 7 б. 

Мәулетұлы А. Абайдың "Ақтолқын" күйі: [ақын А. Құнанбайұлының 

күйлері жайында]/А. Мәулетұлы //Egemen Qazaqstan.- 2020. - 26 мамыр. - 5 б. 

Мырзахметұлы М. Абайтану - XXI ғасыр көгінде: [ақын А. 

Құнанбайұлына -175 жыл] /М. Мырзахметұлы //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 

21 мамыр. - 8 б.; 22 мамыр. - 8 б.; 25 мамыр. - 6 б. 

Негимов С. Абай - стратег: [ақын А. Құнанбайұлы өлеңдері жайында] / 

С. Негимов //Түркістан. - 2020. - 28 мамыр. - 6 б. 

Омаров А. Абайды атақ үшін зерттемейміз немесе хакім өлеңдерінің 

саны хақында: [ақын А. Құнанбайұлының өлеңдері жайлы] /А. Омаров 

//Түркістан. - 2020. - 14 мамыр. - 6 б. 

Оралхан А. Ұлы Абайды ұлықтаған ұстаз: [әйгілі ұстаз-әдіскер Қанипа 

Бітібаеваның ұстаздық тәжірибесі мен оқу-әдістері, Абайды ұлықтауы] /А. 

Оралхан // Egemen Qazaqstan. - 2020. - 1 мамыр. - 11 б. 

Санақбекқызы Н. Абайдың әкесі және өзі өскен ортадағы аналар: 

[ақын А. Құнанбайұлы туралы архив материалынан] /Н. Санақбекқызы 

//Qazaq. - 2020. - 21-26 сәуір. - 5 б. 

Сәбден О. Толғақты ойлар тоғысы: [ақын Абайдың ой-өркениеті жайлы] 

/ О. Сәбден //Ana tili. - 2020. - 14-20 мамыр. - 6 б. 

Серімов Е. Абайдың құқықтық ережесі: [ақын А. Құнанбайұлы туралы] 

/ Е. Серімов //Заң газеті. - 2020. - 7 сәуір. - 4 б. 

Смағұлов С. Бекмаханов және Абай: [тарихшы Е. Бекмаханов пен ақын 

А.Құнанбайұлы туралы] /С. Смағұлов //Aiqyn. - 2020. - 16 мамыр. - 6 б.  

Тілеуалды-Һамраев Ә. Мұсылмандық ренессанс және Абай мәңгілігі: 

[ақын А. Құнанбайұлының шығармашылығы жайында] / Ә. Тілеуалды-

Һамраев //Ana tili. - 2020. - 16-22 сәуір. - 4 б. 

Шарапатова Г. Абайдың билігі: [ақын А.Құнанбаұлы туралы] /Г. 

Шарапатова //Заң. - 2020. - № 5. - 9-13 б. 

Ысқақұлы Д. Дала данышпаны: [ақын Абай Құнанбайұлы туралы] /Д. 

Ысқақұлы //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 28 мамыр. - 7 б. 
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Латын әліпбиі 

Ерғалиева М.А. "Латын әліпбиіне көшу - әлемдік үдеріске жақындау" 

эксперименттік алаң жұмыстарын ұйымдастыру және оның нәтижесі /М.А. 

Ерғалиева //Педагогикалық кеңес = Педагогический совет. - 2019. - № 5-6. - 

32-33 б. 

Жүнісбек Ә. Емле мен әліпби /Ә. Жүнісбек //Ana tili. - 2020. - 30 сәуір-6 

мамыр. - 4 б. 

Қажыбек Е.З. Тілдің табиғатын сақтау керек: [тіл білімі институтының 

директорымен латын әліпбиі жайында сұхбат/әңг. Н.Домбай] /Е.З. Қажыбек 

//Ana tili. - 2020. - 23-29 сәуір. - 4 б. 

  

Үш тұғырлы тіл 

Құлекенова Г. "Үш тұғырлы тіл - біздің болашағымыз" тақырыбындағы 

өткізілген коучинг үлгісі /Г. Құлекенова, А. Төлегенова, Г. Абдульдина 

//Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и литература в 

русской школе. - 2020. - № 2. - 137-140 б.  

 

Мемлекеттік тіл 

Әміров Д. "Тіл тәуелсіз болмай, шын тәуелсіз болмайды": [Ақтөбе 

облыстық сотының төрағасымен мемлекеттік тіл жайында сұхбат/әңг. 

А.Сембаева] /Д. Әміров //Заң газеті. - 2020. - 16 маусым. - 1,4-5 б. 

Жүсіпбекова Б. Мемлекеттік тіл мәртебесін арттыру басты міндет 

болуы тиіс /Б. Жүсіпбекова //Заң. - 2020. - № 5. - 28-29 Б. 

Төлебаев Д. Мемлекет пен мемлекеттік тіл - біртұтас /Д. Төлебаев 

// Ana tili. - 2020. - 11-17 маусым. 12 б. 

Шиповских Г. Мемлекеттік тілдің құдіреттілігін баршаға мойындатқым 

келеді: [Мәжіліс депутатымен сұхбат/әңг. Н.Қабылбек] /Г. Шиповских 

//Qazaqstan dauiri. - 2020. - 4 маусым. - 4 б. 

 

Жолдаулар. Үндеулер. 

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Жолдауы 

"Қазақстан Республикасындағы конституциялық заңдылықтың жай-күйі 

туралы" (2020 жылғы 22 маусымда Қазақстан Республикасы Парламенті 

Палаталарының бірлескен отырысында жария етілді) /Қазақстан 

Республикасы. Конституциялық Кеңесінің Жолдауы 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 23 маусым. - 6-7 б.Заң газеті. - 2020. - 23 

маусым. - 5-6 б. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Н.Ә. 

Назарбаевтың Қазақстан халқына үндеуі //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 20 

наурыз. - 1 б. 
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Мәңгілік Ел 

Жұртбай Т. "Мәңгілік ел" ұстанымының ұстыны - біртұтас Алаш 

идеясы /Т. Жұртбай //Жас Алаш. - 2020. - 28 мамыр. - 5 б.; 2 маусым. - 6 б.; 4 

маусым. - 6 б. 

 

Балалар құқығын қорғау 

Бұқарқызы Х. Бала еңбегі бақылауға зәру: [12 маусым - дүниежүзі Бала 

еңбегін пайдалануға қарсы күрес күні, 5-17 жас аралығындағы балалардың 

жұмыс істеуі, олардың денсаулығына қауіпті жерде еңбек етуі, адам 

саудасының құрбаны болып, жезөкшелікке жегілетіні жайлы] /Х. Бұқарқызы 

//Aiqyn. - 2020. - 12 маусым. - 1,5 б. 

Омарова Г. Адам құқығы бала құқығын қорғаудан басталады /Г. 

Омарова // Білімді ел =Образованная страна. - 2020. - 5 мамыр. - 9 б. 

Төлеуханқызы А. БҰҰ балалар үшін алаңдаулы: [БҰҰ барлық 

мемлекеттерді дүние жүзіндегі балаларды қорғау мақсатында іс-әрекеттер 

жасауға шақыруы] /А. Төлеуханқызы //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 30 сәуір. - 

10 б. 

 

Қазақстанда білім беру ісін ұйымдастыру. Білім сапасы 

Абайұлы Н. Білім - биікке бастайды ал оның сапасы қандай?: [ЖОО-да 

сапалы білім халықаралық деңгейде көтеру, жұмысшы мамандар дайындау, 

білім және ғылымды реформалау жайында] / Н. Абайұлы // Ana tili. - 2020. - 

18-24 маусым. - 1-2 б. 

Айдарқызы А. Білім басқармалары ашықтықтан қашық па?: [Білім 

басқармалары мұғалімдерге онлайн желісі арқылы жауап беруі] /А. 

Айдарқызы //Aiqyn. - 2020. - 20 мамыр. - 5 б. 

Айдарқызы А. Министр: мектепте ақылы олимпиада өтпейді: [Білім 

министрі онлайн брифинг өткізуі, ҰБТ, қашықтан оқыту жүйесінің тоқталуы 

жайлы]/ А. Айдарқызы //Aiqyn. - 2020. 22 мамыр. - 3 б. 

Асанкелді А. Жаңа ахуал білім және ғылым жүйесін түбегейлі 

реформалауды талап етеді: [Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысына 

Президент Қ.-Ж. Тоқаевтың қатысуымен көтерілген мәселелер] /А. Асанкелді 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 28 мамыр. - 1-3 б. 

Аймағамбетов А. "Қазақстан ғылымы" бірыңғай ақпараттық жүйесі 

жасақталады: [Білім және ғылым министрімен ұлттық ғылымның әлеуетін 

арттыру жөнінде сұхбат беруі/әңг. А.Шотбайқызы] /А. Аймағамбетов 

//Egemen Qazaqstan. - 2020. - 4 мамыр. - 4 б. 

Аймағамбетов А. Артық құжаттың еш қажеті жоқ: [Білім және ғылым 

министрінің facebook парақшасынан]/А. Аймағамбетов //Білімді ел 

=Образованная страна. - 2020. - 12 мамыр. - 1-2 б. 

Ержанұлы Е. Ғылымдағы "төңкерістермен" таңдай қақтырар кез алда: 

[жалпы және жоғары біліммен қамту жағынан әлемде алдыңғы қатарда 

жүрсекте, өзге көрсеткіштеріміз жағынан әлі де қанағаттандырарлық еместігі 

жайында] /Е. Ержанұлы //Заң газеті. - 2020. - 3 сәуір. - 1,3 б. 
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Қаратабанов Р. Қазақстандық мұғалімнің ұлттық моделі де қажет: 

[Президент Қ.-Ж. Тоқаевтың төрағалығымен өткен Ұлттық қоғамдық сенім 

кеңесінде білім мен ғылым саласындағы өзекті мәселелердің қаралғандығы] 

/Р. Қаратабанов //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 29 мамыр. - 3 б. 

Лепесова А. Білім мен ғылымға түбегейлі реформа қажет: [ҚР 

Президенті Қ.-Ж. Тоқаевтың төрағалығымен Ұлттық қоғамдық кеңесінің 3-ші 

отырысында білім мен ғылымды реформалау талқыланды] /А. Лепесова 

//Түркістан. - 2020. - 28 мамыр. - 1-2 б. 

Сағымбаева С.Ж. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат - 

Қазақстан болашағын қамтамасыз ететін саясат /С.Ж. Сағымбаева 

//Қазақстан тарихы. - 2020. - № 6. - 17-22 б. 

Сенбай Е. Білімге бет бұрған Ұлттық кеңес: [Ұлттық қоғамдық сенім 

кеңесінің отырысына Президент Қ.-Ж. Тоқаевтың қатысуы, білім және 

ғылым жүйесін түбегейлі реформалауды іске асыруы жайлы] /Е. Сенбай 

//Aiqyn. - 2020. - 29 мамыр. - 3 б. 

Серікқызы Э. Мектептегі орын тапшылығы. Мегаполисте бұл мәселе 

қалай шешілуде?: [Алматы әкімдігі, қаланың бас санитар-дәрігері, білім 

департаменті өкілдері қаланың мектеп директорларымен кездесуі] 

/Э.Серікқызы //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 22 мамыр. - 1,4 б. 

Тоқаев Қ.-Ж. "Саяси реформалар? бұл бастамасы ғана". Президент 

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің үшінші отырысында не деді?: [білім 

сапасын, қаржыландыру, қала мен ауыл мектептерінің арасындағы 

алшақтықты, оқушылар арасындағы зорлық-зомбылық пен өзіне - өзі қол 

жұмсау проблемасын шешуді, балалар қауіпсіздігі сөз етілді] Қ.-Ж. /Тоқаев  

//Қала &мен дала. - 2020. - 29 мамыр. - 5 б.  

Тілегенұлы Н. Басты міндет - сапалы білім: [ҚР-да білім беруді және 

ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы қалалық және ауылдық мектептердің, өңірлердің, оқу 

орындарының, білім алушылардың арасындағы білім сапасындағы 

алшақтықты қысқарту мақсатында жүзеге асыруды көздейді. Жамбыл, 

Атырау облысының білім басқарма басшыларының пікірі] /Н. Тілегенұлы 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 17 наурыз. - 7 б. 

Тілегенұлы Н. Жауапты жұмыстар жүйелі жүргізіледі: [ҚР Білім және 

ғылым министрі А. Аймағамбетовтің халық алдында есеп беруі] /Н. 

Тілегенұлы //Білімді ел =Образованная страна. - 2020. - 9 маусым. - 6 б. 

Шотбайқызы А. Ер мұғалімдер неге аз?: [Ұлттық қоғамдық сенім 

кеңесінің 3-ші отырысында Президент білім жүйесін түбегейлі 

реформалауды талап еткендігі, мектептердің жағдайын жақсартуды атап 

көрсетуі] /А. Шотбайқызы //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 29 мамыр. - 1,11 б. 

 

Функционалдық сауаттылық 

Байгабатова А.Ж. Химия сабағында оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын дамыту /А. Ж. Байгабатова //Педагогикалық кеңес = 

Педагогический совет. - 2020. - № 1-2. - 29 б. 
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Касенова Б.А. Оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын дамыту 

/ Б.А. Касенова //Мектеп директорының орынбасары: оқу - тәрбие жұмысы = 

Заместитель директора школы: методика по учебно-воспитательной работе . - 

2019. - № 5-6. - 9-10 б.; Педагогикалық кеңес = Педагогический совет. - 2019. 

- № 5-6. - 9-10 б. 

Сыдықов Б. Оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын 

қалыптастыруда сандық технологияларды қолдану әдістемесі /Б. Сыдықов, 

А. Тажен // Электрондық мектеп = Электронная школа. - 2020. - № 1. - 2-4 б. 

Садырқұлова У.С. Функционалдық сауаттылық - білім сапасын 

жетілдіру бағдары (бастауыш сыныптардың онкүндігі) /У. С. Садырқұлова, 

Н. О. Мергенбаева //Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2020. - № 2. - 37-40 б. 

 

Үздіксіз білім беру 

Лекерова Т.Н. Үздіксіз білім беру үдерісі /Т.Н. Лекерова, С.Б. Сейтжан 

//Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2019. - № 4. - 56-60 б. 

Нұркеева С.С. Үздіксіз білім алу - педагогтің тұлғалық және кәсіби 

өсуінің негізі /С. С. Нұркеева //Өзін-өзі тану KZ = Самопознание KZ. - 2020. - 

№ 3. - 88-91 б. 

 

Білім мазмұнын жетілдірудегі ТМД және шет елдермен байланыс 

Жылқыбаева Ш. Жапон балабақшасы: Мәдениетті адам болуды 

үйретеді: [балаларды тәрбиелеу тәжірибесінен] /Ш. Жылқыбаева //Egemen 

Qazaqstan. - 2020. - 17 маусым. - 9 б. 

Қандастарға арналған білім гранты шетел қазағын атажұртқа 

алдырудың ең негізгі тетігі: ["Atajurt" Түркістан Халықаралық газетінің 

қандастарға арналған жобасы барысында атқарып жатқан істері] 

//Түркістан. - 2020. - 30 сәуір. - 1,4 б. 

Қандастар ғылымға қаншалықты үлес қосты?: [Түркістан Халықаралық 

газетінің қандастарға арналған жобасы барысында атқарып жатқан істері] 

//Түркістан. - 2020. - 7 мамыр. - 4 б. 

Құрмет Қаукен. Қазақстан әлем қазақтарын магнитше тартып тұрады: 

[Джакартадағы қазақ ғалымымен сұхбат/әңг. Ә. Тілеужанқызы] /Құрмет 

Қаукен //Түркістан. - 2020. - 14 мамыр. - 1,5 б. 

 

Қосымша білім беру 

Сүлейменова Ф.А. Өлкетану бағытына басымдық берілуде: [Батыс 

Қазақстан облыстық Білім басқармасының Адамгершілік-рухани даму 

жұмысы бөлімінің басшысымен қосымша білім беру жайында сұхбат/әңг. 

Н.Сабырбайтегі] /Ф. А. Сүлейменова //Білімді ел =Образованная страна. - 

2020. - 21 сәуір. - 12 б. 
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Мектепке дейінгі тәрбие мен оқу. Мектепалды дайындық 

Алиева Ә. Баланы мектепке дайындау - маңызды мәселе: [балабақшада 

баланы мектепке дайындау] /Ә. Алиева //Білімді ел =Образованная страна. - 

2020. - 19 мамыр. - 11 б. 

Аткеева Г. Мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық тәрбие беру 

негіздері /Г. Аткеева //Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту.- 2020.- № 2.- 4-6 

б.  

Батырбаева Н.К. Балабақшада ата-аналар жиналысын қалай өткізуге 

болады? /Н.К. Батырбаева, С.Б. Жұрынтаева, Л.Е. Баяндина //Открытая 

школа. - 2020. - № 3. - 28-31 б. 

Битанова Д. Мектепке дейінгі ересек баланы алып қала жағдайында 

экологиялық мәдениет негізіне тәрбиелеу /Д. Битанова //Мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқыту. - 2020. - № 2. - 20-23 б. 

Дауталиева З.Ә. Мектеп жасына дейінгі бала тәрбиесін халық ауыз 

әдебиеті негізінде ұйымдастыру тәсілдері /З.Ә. Дауталиева //Отбасы және 

балабақша. - 2020. - № 3. - 5-6 б. 

Жұмабайқызы Г. Балабақшадан қауіп бар ма?: [төтенше жағдай режимі 

кезінде жабылған балабақшалары жайы] /Г. Жұмабайқызы //Aiqyn. - 2020. - 

16 мамыр. - 7 б. 

Ибрагимова С.К. Дамытушылық ойындар балаларды мектепке оқуға 

дайындау құралы ретінде /С. К. Ибрагимова //Тілашар. Түзету педагогикасы 

= Логопед. Коррекционная педагогика. - 2020. - № 2-3. - 6-8 б. 

Кайралапова Н.А. «Балаларды ұлттық құндылықтарға баулу арқылы 

зияткерлік дағдыларын жетілдіру»: [мектеп жасына дейінгі балалар] /Н.А. 

Кайралапова //Отбасы және балабақша. - 2020. - № 3. - 7-8 б. 

Канатова М. Мектепке дейінгі ұйымдарда баланың жағымды 

эмоциясын дамытудың маңыздылығы /М. Канатова //Отбасы және 

балабақша. - 2020. - № 3. - 8-9 б. 

Құсайын Т. Балабақшалар саны көбейді, сапасы ше?: [Ақтөбедегі 

балабақшалар жайында]/Т. Құсайын//Egemen Qazaqstan.- 2020.- 30 сәуір.- 9 б. 

Мадиярова К. Қисынды (логикалық) ойлау қабілетін дамытудағы 

математикалық ойындардың алатын орны: [балабақшада] /К. Мадиярова 

//Бала тәрбиесі. - 2020. - № 6. - 34-35 б. 

Нуржикеева Б.К. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы 

педагогикалық процестің ғылыми әдістемелік және технологиялық негіздері 

/Б.К. Нуржикеева //Отбасы және балабақша. - 2020. - № 3. - 2-4 б. 

Саутова Б. Баланың ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық 

ойындар: [балабақшада] / Б. Саутова //Бала тәрбиесі . - 2020. - № 6. - 36-40 б. 

Тәңірбергенова А.Ш. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту - ел 

болашағының кепілі /А.Ш. Тәңірбергенова, М.И. Карагозина 

//Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 6. - 34-39 б. 

Ханазарова А. Өзін-өзі тану - рухани адамгершілік қасиеттерді 

дамытудың қайнар көзі: [балабақшада] /А. Ханазарова //Өзін-өзі тану = 

Самопознание. - 2020. - № 1. - 2-4 б. 
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Шәкебай Г.Т. Балабақшада сурет салуда дәстүрлі емес 

технологияларды қолдану /Г. Т. Шәкебай //Қызықты психология. - 2020. - № 

3-4. - 10-11 б. 

Шәріп А. Балабақша есігін реформа қағып тұр: [Елордадағы 

"Жауқазын" балабақшасы жайында] /А. Шәріп //Aiqyn. - 2020. - 12 маусым. - 

1,3 б. 

 

Тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі 

Балқияұлы Н. Тәрбие мен білім мақсатқа жетелейді: [Абай еңбектері 

ұрпақ санасына сіңіру арқылы тәрбиелеу] /Н . Балқияұлы //Ana tili. - 2020. - 

23-29 сәуір. - 7 б.  

Біздің бақытымыз - балаларда. Бала тәрбиесінде ұмытпауға тиісті 

ережелер: [/дайынд. Г.Тұрсынқожа] //Qazaqstan dauiri. - 2020. -28 мамыр.-10 

б. 

Джилхайдарова Г.Д. Қазіргі білім беруде тәрбие технологиясының 

ұтымдылығы /Г. Д. Джилхайдарова // Педагог. - 2020. - № 3. -13-15 б 

Есқалиев М. Ұлтыңды тәрбиелеймін десең - қызыңды тәрбиеле! немесе 

бергей білім ұясының бағдары /М. Есқалиев //Qazaqstan dauiri. - 2020. - 11 

маусым. - 8 б. 

Итемирова А. Саналы ұрпақ тәрбиелеу - уақыт талабы: [саналы, бала 

тәрбиелеу] /А. Итемирова //Ұлағат. - 2020. - № 1. - 38-45 б.; Қазақ тілі мен 

әдебиеті. - 2020. - № 2. - 50-56 б.; Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = 

Казахский язык и литература в русской школе. - 2020. - № 2. - 47-54 б. 

Саньязова А.Б. Рухани дамыған, бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеудегі 

құндылық бағдардың маңызы /А.Б. Саньязова //Мектеп директорының 

орынбасары: оқу - тәрбие жұмысы = Заместитель директора школы: 

методика по учебно-воспитательной работе . - 2019. - № 5-6. - 13-14 б.; 

Педагогикалық кеңес = Педагогический совет. - 2019. - № 5-6. - 12-14 б. 

Сариева Ә. Тәрбие, оның мәні және қоғамдағы атқаратын рөлі /Ә. 

Сариева //Қазақстан мектебі. - 2020. - № 1. - 47-49 б. 

Тайтанова Н.Қ. Тәрбие үдерісін басқарудағы тиімді әдіс-тәсілдер /Н. Қ. 

Тайтанова //Мектеп - 45 минут. - 2020. - № 1. -2-3 б. 

 

Халық педагогикасы. Этнопедагогика. Ұлттық тәрбие 

Баядилова Ш.У. Этномәдени білім беру кластерін дамыту 

бағдарламасы /Ш.У. Баядилова, О.В. Побирская //Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2020. - № 6. - 33-43 б. 

Қауымбаев Р.Т. Халқымыздың салт-дәстүрлері және руханият /Р.Т. 

Қауымбаев //Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2020. - № 3. - 82-87 б. 

Фатихова Н.А. Халық педагогикасы арқылы қыздарды отбасылық 

өмірге дайындау мәселесі /Н. А. Фатихова, Г. Е. Карибаева, Р. Б. Ордабаева 

//Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2020. - № 3. - 52-57 б.; № 4. - 52-57 б.; Қазақ тілі 
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мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и литература в русской 

школе. - 2020. - № 3. - 42-47 б. 

 

Отан қорғау, отансүйгіштікке тәрбиелеу 

Бектұрсынов Д. Рухани жаңғыру - қазақстандық патриотизмнің үлгісі 

/Д. Бектұрсынов //Қазақстан тарихы. - 2020. - № 3. - 4-8 б. 

Дәулетова Д. Рухани тәрбие - елжандылық кепілі: [ұрпақты 

отансүйгіштікке, елжандылыққа тәрбиелеу] /Д. Дәулетова //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - 28 сәуір. - 15 б. 

Жалимбетова А.Р. Мемлекеттік мерекелер арқылы оқушылардың 

патриоттық құндылықтарын қалыптастырудың мәні /А.Р. Жалимбетова 

//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 4. - 15-17 б. 

Жолдасова О. Патриоттық тәрбиенің бастауы /О. Жолдасова 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 21 сәуір. - 5 б. 

Зауатбекова Г.М. Балалар музыка мектебінің оқушыларын 

елжандылыққа тәрбиелеу /Г. М. Зауатбекова, Х. А. Базарбаева //Білім кілті = 

Ключ знаний. - 2020. - № 5. - 26-28 б. 

Күленова М. Батыр Бауыржан өнегесі - қазақстандық патриотизм үлгісі 

(таңдаулы пән. 9-сынып): [Халық Қаһарманы Б. Момышұлы] /М. Күленова 

//Қазақ тарихы. - 2020. - № 3. - 75-77 б. 

Омарғазы Е. Саяси ғылымдардағы "патриотизм" ұғымын зерттеудің 

әдістемелік ерекшеліктері /Е. Омарғазы //Қазақ тарихы.- 2020. - № 2. - 55-56 

б. 

Тулешов Ш.А. Қазақ халқының әдеби мұралары - қазақстандық 

патриотизмге тәрбиелеудің негізі /Ш. А. Тулешов //Бейнелеу өнері, еңбекке 

баулу, музыка және сызу : мектепте = Изобразительное искусство, трудовое 

воспитание, музыка и черчение: преподавание в школе. - 2020. - № 1-2. - 18-

25 б. 

Шарипов Т.С. Ұлттық ойындар арқылы оқушыларға патриоттық тәрбие 

беру /Т.С. Шарипов //Қазіргі білім мектепте, колледжде, ЖОО-да = 

Современное образование в школе, колледже и вуз-е. - 2020. - № 2. - 11-12 б. 

 

Экологиялық тәрбие мен білім 

Экологиялық білім беріледі: [Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау 

күні қарсаңында Қазақстандағы БҰҰ Даму бағдарламасы мен Білім және 

ғылым министрлігі Қазақстандағы экологиялық білім беруді дамыту 

жөніндегі жобаларды іске қосуы] //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 8 маусым. - 8 

б. 

 

Азаматтық, құқықтық тәрбие 

Ахметова А. Құқықтық тәрбиенің мемлекеттік бағдарламасын бекіту 

орынды: [жас ұрпақтың құқықтық тәрбиесі мен құқықтық мәдениетін 

арттыру] /А. Ахметова //Заң газеті. - 2020. - 26 маусым. - 2 б. 
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Хамзина Ж. Оқушыларға құқықтық тәрбие берудің психологиялық 

маңызы /Ж. Хамзина //Мектептегі психология = Психология в школе. - 2020. 

- № 5. - 33-35 б. 

 

Мемлекеттік рәміздер 

Ақаева Ғ. Рәміздер - ел беделі: [4 маусым - Рәміздер күні] /Ғ. Ақаева 

//Almaty aqshamy. - 2020. - 4 маусым. - 4 б. 

Бексултанова Р. Рәміздер - Тәуелсіздік белгісі: [оқушылардың 

Мемлекеттік рәміздер туралы білімін жетілдіру] /Р. Бексултанова 

//Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері. - 2020. - № 6. - 

7-10 б. 

Бектемиров Р. Рәміздер патриотизмге үндейді: [мемлекеттік Ту, 

Әнұран, Елтаңба] /Р. Бектемиров //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 4 маусым. -5 б. 

Ержанұлы Е. Рәміздер күні мемлекеттік мерекелер қатарына қосыла 

ма?/ Е. Ержанұлы //Заң газеті. - 2020. - 5 маусым. - 3 б. 

Есеева М. Рухты асқақтатар рәміздер: [мемлекеттік рәміздер жайлы] /М. 

Есеева //Бала тәрбиесі. - 2020. - № 6. - 24-25 б. 

Маратова Д. Мемлекеттік рәміздер не үшін керек? /Д. Маратова 

//Ұлан. - 2020. - 2 маусым. - 1-2 б. 

Салқынбек Д. Көк байрағы елімнің: [мемлекеттік рәміздер күні] /Д. 

Салқынбек //Almaty aqshamy. - 2020. - 4 маусым. - 5 б. 

 

Еңбекке баулу мен кәсіби бағдарлау 

Амандық Ә.И. Мамандығым - мақтанышым: [мамандық таңдау] /Ә.И. 

Амандық //Қызықты психология. - 2020. - № 3-4. - 17-18 б. 

Асылханова М. Отбасындағы еңбек тәрбиесіне балаларды баулу 

принциптері /М. Асылханова, А. Керімбай //Мектептегі психология = 

Психология в школе. - 2020. - № 5. - 3-6 б. 

Байганова А. "Кәсіптік бағдар беру жұмыстары" мобильді қосымшасын 

жобалау және құру: [мамандық таңдау, кәсіптік өзін-өзі анықтау] /А. 

Байганова // Вестник АПН Казахстана. - 2019. - № 6. - 82-87 б. 

Бұзаубақова К. Мен педагог мамандығын таңдаймын! /К. Бұзаубақова 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 12 мамыр. - 11 б. 

Мурзагулова М. Мамандық таңдау - басты мәселе /М. Мурзагулова 

//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 6. - 17-19 б. 

Спанова М. Мамандық таңдау - өміріңіздің бір кірпішін дұрыс қалау / 

М. Спанова, Г. Беделова //Үш қоңыр. - 2020. - 20 наурыз. - 2 б. 

 

Адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеу 

Арыстанова Ш. Білім беру сферасын руханилық және ізгілік бағытында 

жаңартудың қажеттілігі: [рухани-адамгершілік білім берудің маңыздылығы] 

/Ш. Арыстанова // Бастауыш мектеп. - 2020. - № 1-2. - 10-12 б. 

Бекенова Б.Б. Адамгершілік - рухани тәрбиенің маңызы /Б.Б. Бекенова 

//Тәрбие жұмысы: балабақшада, мектепте және мектептен тыс мекемелерде = 
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Воспитательная работа в детском саду, в школе и внешкольных 

учреждениях. - 2019. - № 5-6. - 9-11 б.; Бейнелеу өнері, еңбекке баулу, 

музыка және сызу: мектепте = Изобразительное искусство, трудовое 

воспитание, музыка и черчение: преподавание в школе. - 2020. - № 1-2. - 25-

28 б. 

Даулетбекова З. Адамгершілік - рухани тәрбиенің негізі /З. 

Даулетбекова // Өзін-өзі тану = Самопознание. - 2020. - № 1. - 4-6 б. 

Мыңбаева Ә.Қ. XX-XXI ғасырлардағы адамгершілік білім беру және 

дамыту теориясы /Ә.Қ. Мыңбаева, П.О. Изтаева, А.А. Карабутова 

//Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 1. - 55-62 б. 

 

Толеранттық ұғымды қалыптастыру 

Аманова Ф.У. Оқушылардың толеранттылығын қалыптастыру жолдары 

/ Ф. У. Аманова //Педагог. - 2020. - № 2. - 23-25 б. 

Ауренова М. Болашақ педагогтардың толеранттылығын қалыптастыру 

тәжірибесі /М. Ауренова, М. Нұрлыбекова //Жантану мәселелері = Вопросы 

психологии. - 2020. - № 1. - 2-6 б. 

Келдібек Ж. Бір халық - бір ел - бір тағдыр толеранттылық аясындағы 

тарих және жаңа ғасыр /Ж. Келдібек //Қазақстан тарихы.- 2020.- № 3.-74-77 б. 

 

Эстетикалық тәрбие 

Қасымова Р.С. Ә. Қастеев шығармашылығы арқылы оқушылардың 

эстетикалық талғамын қалыптастыру /Р.С. Қасымова, М.М. Сүлеймен 

//Вестник АПН Казахстана. - 2020. - № 1. - 74-81 б. 

Ұзақбаева А. Эстетикалық пәндердің маңызы: [мектеп бағдарламасына 

сәйкес өтілетін эстетикалық пәндер: бейнелеу, көркем еңбек, музыка, 

технологиялық еңбекке баулу, баланың шығармашылық қабілетін ұштауға 

бағытталған пәндер эстетикалық тәрбие беретіндігі жайында] /А. Ұзақбаева 

//Үш қоңыр. - 2020. - 29 мамыр. - 10 б. 

Шағырбаева М. Театралдық педагогика арқылы жоғары сынып 

оқушыларының эстетикалық мәдениетін қалыптастыру /М. Шағырбаева, А. 

Өкен //Үш қоңыр. - 2020. -24 сәуір. - 5 б. 

 

Жыныстық тәрбие 

Науан Л. Ұлттық тәрбиеден ажырау рухани дағдарысқа апарады: 

[жыныстық тәрбиені 8-сыныптың анатомия сабағында ғана емес, 3-4 

сыныптан бастау керек деген пікірге бірқатар қауым өкілдерінің 

көзқарастары] /Л. Науан //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 17 

наурыз. - 10-11 б. 

 

Олимпиадалар. Жарыстар. Байқаулар 

Қайратұлы Б. Лайықты балалар марапатталды: [Ш.Шаяхметов 

атындағы "Тіл - Қазына" ұлттық ғылыми-практикалық орталығы әлеуметтік 

желі арқылы ұйымдастырған "Балалар жүрекпен үн қатады" атты байқау 
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жеңімпаздарының марапатталуы ] /Б. Қайратұлы //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 

18 маусым. - 8 б. 

Рахметоллаұлы Қ. "Әлем мұғалімі" байқауының финалына өткен ұстаз 

Семейде тұрады /Қ. Рахметоллаұлы //Қала &мен дала. - 2020. - 19 маусым. - 8 

б. 

Тілегенова Н. Республикалық байқау: Жеңімпаздар марапатталды: 

["Білімді ел -Образованная страна" газетінің басшылығы шығармашылық 

ұжым тарапынан ұйымдастырылған республикалық онлайын байқауының 

жеңімпаздарын марапаттауы] /Н. Тілегенова //Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - 2 маусым. - 1,4 б. 

"Ұстаз болғым келеді - 2020": [Алматы облыстық білім және 

қызметкерлері кәсіподақ ұйымы дәстүрге арналған байқау өткізуі] //Білімді 

ел = Образованная страна. - 2020. - 9 маусым. - 1 б. 

 

Дене тәрбиесі. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы. Санитарлық-

гигиеналық тәрбие 

Омарова А.Т. Тазалық - денсаулық кепілі: [оқушыларға гигиенаны 

сақтаудың маңыздылығын түсіндіру] /А. Т. Омарова //Дәрігер, логопед және 

психолог балабақшада және мектепте = Врач, логопед и психолог в школе и 

детском саду. - 2019. - № 5-6. - 17-20 б. 

 

Салауатты өмір салты 

Жадикова А. Салауатты өмір салты - жастарымыздың жарқын 

болашағы /А. Жадикова//Өзін-өзі тану = Самопознание.- 2020.- № 1.- 12-13 б. 
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жұмысының жаңа форматы" тақырыбында арнайы вебинар ұйымдастыруы] 
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Салыстырмалы педагогика. Этнопедагогика. Әлеуметтік педагогика 

Бисенбай Ұ. Әлеуметтік педагогтың оқушылардың бос уақытын тиімді 
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/А.Шотбайқызы //Egemen Qazaqstan. - 2020. - 22 маусым. - 6 б. 

 

Психология. Этнопсихология 
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Мұңалбаева Ү. Кітапхана - көркем ойымыздың кепілі: [Ұлттық 
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//Ana tili. - 2020. - 30 сәуір-6 мамыр. - 7 б. 
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Официальные документы по образованию в Республике Казахстан 

        Республика Казахстан. Закон. 

        О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
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        О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 5 
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народным писателем РК, Героем Труда Казахстана, дипломатом, 

общественным деятелем, основателем международного антиядерного 
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Туркестана] /У. Шукеев //Казахстанская правда. - 2020. - 19 июня. - С. 4. 

  

Олимпиады. Конкурсы 

        Джилкишинова М.   Молодые ученые, присоединяйтесь!: [о 

проведении конкурса "Молодой ученый" по общеобразовательным 

предметам для учащихся 9-11 классов] /М. Джилкишинова //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - № 15. 21 сәуір. - С. 10. 

        Нода Л.   Талантам надо помогать: [итоги XII конкурса школьных 

сочинений "Хочешь быть журналистом?"] /Л. Нода //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - № 20. 26 мамыр. - С. 17. 

        Сыздыков А.   Впервые Казахстан собрал школьников на фестивале "IT 

Stars - 2020": [о том, что в Алматы состоялся I международный молодежный 

фестиваль "IT Stars-2020"] /А. Сыздыков //Білімді ел = Образованная страна. - 

2020. - № 20. 26 мамыр. - С. 5. 

        Шулембаева Р.   Вернуть героя домой: [первый международный 

дистанционный фесиваль IT-Stars-2020, организованный в поддержку 

развития интеллектуально-творческого потенциала учащихся] /Р. 

Шулембаева //Казахстанская правда. - 2020. - 28 мая. - С. 12. 

  

Экскурсионно-туристская и краеведческая работа. Школьные музеи 
        Битаева Б.   Эстафета памяти: [к 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне был открыт музей Боевой славы школы-гимназии № 

44] /Б. Битаева //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 17. 5 мамыр. - 

С. 14. 

        Журекбаев А.   Чтобы знали и помнили победителей: [в алматинской 

школе № 32 давно и успешно действует музей боевой и трудовой славы] /А. 

Журекбаев //Вечерний Алматы. - 2020. - № 53. 7 Мая. - С. 17. 

        Онищенко Р.Ю.   Современная история города Алматы: [краеведение] 

/Р. Ю. Онищенко //Открытая школа. - 2020. - № 5. - С. 61-62. 

        Сыздыков А.   Детско-юношеский туризм: учиться на свежем воздухе: 

[грани образования. О тематическом вебинаре, организованном АО "НК 

"Kazakh Tourism"] /А. Сыздыков //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - 

№ 15. 21 сәуір. - С. 11. 

 

Организация отдыха и досуга школьников 

        Даирова О.   Детские лагеря отдыха откроют, но не везде: [из-за 

пандемии короновируса для более чем 3 миллионов школьников нынешнее 

лето будет отличаться от прошлого. Свои особенности и у организации 

летнего отдыха] /О. Даирова //Комсомольская правда. - 2020. - № 62. 2 июня. 

- С. 4 . 



69 
 

        Испанова Н.   Каникулы на паузе: [в томительном ожидании последние 

пару недель пребывают взрослые, и дети: лето уже уверенно заявило о своих 

правах, но вот где его проведут ребятишки - большой вопрос (Северо-

Казахстанская область)] /Н. Испанова //Казахстанская правда. - 2020. - 1 

июня. - С. 1,8. 

        Калымов А.   Лето красное зовет: [во Дворце школьников 

Талдыкоргана открылись летние классы туризма и рисования] /А. Калымов 

//Казахстанская правда. - 2020. - 18 июня. - С. 12. 

        Кусаинова К.И.   На досуге не скучаем и всех чаем угощаем: [привитие 

навыков этикета, коммуникативных навыков] /К.И. Кусаинова, В.М. 

Турысбекова //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 5. - С. 24-31. 

        Тё М.   Отдых по расписанию: [несмотря на карантинные меры, большая 

часть жамбылских школьников сможет провести летние каникулы с пользой] 

/М. Тё //Казахстанская правда. - 2020. - 1 июня. - С. 8. 

        Токтарова Ж.   По двум сценариям: [педагогами региона (Западно-

Казахстанская область) прорабатываются два сценария организации летнего 

отдыха детей: традиционная форма с пришкольными и загородными 

лагерями и дистанционная. Все будет зависеть от эпидемиологической 

обстановки] /Ж. Токтарова //Казахстанская правда. - 2020. - 1 июня. - С. 8. 

  

Противопожарная работа с детьми. Изучение правил уличного 

движения 
        Сафронов В.   Проект "Безопасный путь в школу": [соблюдение правил 

дорожного движения] /В. Сафронов, О.Н. Рудник //Қазақстан мектебіндегі 

директор = Директор казахстанской школы. - 2020. - № 2. - С. 26-29. 

 

Внешкольные учреждения 
        Мухамеджанова А.   "Балдаурен" - центр роста детей и взрослых: [о 

воспитательной работе центра] /А. Мухамеджанова //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - № 11. 17 наурыз. - С. 11. 

  

Программа "Самопознание" 
        Калиева Г.И.   Программа НДО "Самопознание": смыслы и ценности 

для устойчивого развития общества /Г.И. Калиева //Өзін-Өзі тану = 

Самопознание.kz. - 2020. - № 2. - С. 43-45. 

        Мендалиева А.Н.   О совести и чести: [урок самопознания в 6 классе] 

/А.Н. Мендалиева //Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2020. 

- № 1. - С. 32-34. 

        Песина Е.М.   В кругу семьи "Бөбек": "Поговорим о любви": [15 

февраля 2020 года в Зале торжеств гимназии "Самопознание" Центра "Бөбек" 

состоялась встреча выпускников колледжа и гимназии, педагогов-

слушателей курсов повышения квалификации по Программе НДО 

"Самопознание", сотрудников Центра "Бөбек" с участием автора Программы 

нравственно-духовного образования (НДО) "Самопознание" Сары 



70 
 

Алпысовны Назарбаевой] /Е.М. Песина //Открытая школа. - 2020. - № 3. - С. 

11-13. 

        Сундетова А.С.   Живительные силы природы: [урок самопознания в 4 

классе] /А.С. Сундетова //Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 

2020. - № 1. - С. 10-12. 

        Умашева Ж.А.   Доверие - лучшая награда любви: [урок самопознания 

для учащихся 5 классов] /Ж.А. Умашева //Өзін-Өзі тану = Самопознание.kz. - 

2020. - № 3. - С. 59-62. 

        Файзуллина С.Н.   Пути интеграции нравственно-духовного образоания 

"Самопознание" с предметами естественно-научного цикла /С.Н. Файзуллина 

//Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана. - 2020. -№ 1-2.-С. 7-11. 

 

Средства обучения. Учебники. Учебные пособия 

        Как электронные учебники opig.kz помогают дистанционному 

образованию //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. -№ 16. 28 сәуір.-С. 3. 

        Макаренко Л.   Кому поставят "неуд" за школьные учебники?: 

["Казправда" пригласила за "круглый стол" руководителей крупнейших 

издательств Казахстана и авторов школьных учебников затем, чтобы 

выяснить, кто и как должен отвечать на обвинения и критику по поводу 

качества школьных учебников, издаваемых в стране] /Л. Макаренко 

//Казахстанская правда. - 2020. - 17 июня. - С. 8-9. 

        На повестке дня - учебники: [о заседании Республиканской комиссии 

по результатам экспертизы и апробации учебников, учебно-методических 

пособий] //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 11. 17 наурыз. - С. 4. 

 

Умственное воспитание. Сенсорное воспитание 

        Зварич Н.В.   Внедрение диалогового обучения для активизации 

мыслительной деятельности учащихся: [начальная школа] /Н.В. Зварич 

//Открытая школа. - 2020. - № 3. - С. 41-42. 

  

Наурыз 
        Сарымсакова А.К.   Наурыз - праздник весеннего равноденствия: 

[внеклассное мероприятие] /А.К. Сарымсакова //Внеклассная работа в школе. 

- 2020. - № 4. - С. 30-31. 

        Сарычева С.В.   Весенний праздник Наурыз: [классный час] /С.В. 

Сарычева // Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 4. - С. 32-35. 

        Шулембаева Р.   Мудрость народных традиций: [встреча древнего 

Наурыза наиболее ярко демонстрирует этнические особенности казахского 

народа - этикет, игры, песни, трапезу, насыщенные символикой, 

предназначенной именно для этого торжества] /Р. Шулембаева 

//Казахстанская правда. - 2020. - 21 марта. - С. 1,7 . 

  

 

 



71 
 

Процесс обучения. Новые технологии обучения 

        Аликулова А.Б.   Проводим акцию Bookcrossing в школе: два простых 

шага /А.Б. Аликулова //Білім беру ұйымының әдіскері = Методист 

организации образования. - 2020. - № 4. - С. 54-57. 

        Байбосынова А.   "Внедрение Steam технологий в образовательный 

процесс школ г.Шымкент" /А. Байбосынова //Қазақстан мектебі. - 2020. - № 

1. - С. 28-32. 

        Бркенова А.   Мультфильмы с целью обучения: [планируя урок, мы 

используем различные цифровые образовательные ресурсы, такие как 

телеуроки, учебное видео, видеофрагменты мультфильмов, звукозаписи. 

Многие из них разработаны в помощь школьным учителям преподавателями 

и специалистами филиалов АО "НЦПК "Өрлеу" (Западно-Казахстанская 

область)] /А. Бркенова //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 18. 12 

мамыр. - С. 14. 

        Дубровина И.   Визуальное восприятие: [одним из способов 

визуализации образовательного контента является инфографика] /И. 

Дубровина //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 15. 21 сәуір. -С. 17. 

        Кусаинов Г.М.   Технология эффективного обучения: [преподавание в 

Назарбаев Интеллектуальных школах] /Г.М. Кусаинов, Г.С. Сапарова, С.К. 

Ахметбекова //Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана. - 2020. - 

№ 1. - С. 208-216. 

        Мешелова Р.Ж.   Когда и как проводить рефлексию: 24 идеи в вашу 

копилку /Р.Ж. Мешелова //Білім беру ұйымының әдіскері = Методист 

организации образования. - 2020. - № 4. - С. 84-92. 

        Нукенова Т.К.   Современные технологии на уроках истории в рамках 

обновленного содержания образования /Т.К. Нукенова, П.Сейсенғазықызы 

//Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 

85-88. 

        Нургазинова М.   Каждая учебная дисциплина - это наука жизни: 

[межпредметные связи] /М. Нургазинова, А.Кульжумиева, М.Мурзабулатов 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 20. 26 мамыр. - С. 23. 

        Нусупова А.А.   Работа с интерактивными досками /А.А. Нусупова 

//Әдіскер = Методист. - 2020. - № 1. - С. 30. 

        Печникова О.Д.   Как повысить мотивацию школьников: 8 ключевых 

моментов: [смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать 

каждому ученику ситуацию успеха. Успех в учении - единственный источник 

внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей 

при изучении предметов] /О.Д. Печникова //Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2020. - № 4. - С. 62-65. 

        Шевченко С.   Интегрированный урок: психология+анатомия, 

физиология и школьная гигиена по теме: "Темперамент и личность" /С. 

Шевченко, В.С. Максимча //Электрондық мектеп = Электронная школа. - 

2020. - № 1. - С. 8-11. 



72 
 

        Шустова И.В.   "Цифровые технологии и инновационный подход в 

обучении на примере проекта "Junior training" /И.В. Шустова //Қазақстан 

кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2019. - № 4. - С. 73-76. 

  

Методы обучения. Дистанционное обучение. Модульное обучение 
        Байкенова К.В.   Казахстанские школьники идут в ногу со временем: 

[дистанционное обучение (школа-гимназия № 44 г. Алматы)] /К.В. Байкенова 

//Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные 

работы. - 2020. - № 3-4. - С. 32. 

        Бахишева С.   Дистанционное обучение: трудности, преодоление и 

приобретенный опыт: [в педагогическом колледже им. Ж.Досмухамедова 

(Западно-Казахстанская область)] /С. Бахишева //Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - № 18. 12 мамыр. - С. 7 . 

        Волошенко Н.И.   Дистанционное обучение как новый формат обучения 

в практике учителя /Н.И. Волошенко //Открытая школа. - 2020.-№ 5.-С.16-17. 

        Доброта Л.   Кто - в WhatsApp, кто - в школу: [в самой густонаселенной 

Туркестанской области используют разные варианты обучения школьников, 

обещая при этом, что все ученики вовремя освоят программу четвертой 

четверти. О сложностях с введением дистанционного обучения в регионе] /Л. 

Доброта //Казахстанская правда. - 2020. - 7 апреля. - С. 7 . 

        Еркибаева Н.   Мы вместе - в этом наша сила!: [школа № 85 

Турксибского района г.Алматы также перешла на дистанционный режим 

обучения, используя различные платформы, где есть возможность выполнять 

практические задания, тесты, получать обратную связь] /Н. Еркибаева 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 16. 28 сәуір. - С. 12. 

        Зироян Э.   Тяжело в учении: [первая неделя дистанционного обучения 

оказалась самой непростой для всех участников образовательного процесса 

(Мангистауская область)] /Э. Зироян //Казахстанская правда. - 2020. - 7 

апреля. - С. 7. 

        Как составить презентацию для дистанционных уроков за 20 минут: 6 

подсказок //Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 

образования. - 2020. - № 5. - С. 90-95. 

        Князькова М.   Получение знаний через электронные носители: [о 

методике дистанционного образования школы № 89 г.Алматы] /М. Князькова 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 16. 28 сәуір. - С. 13. 

        Конакова С.А.   Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания /С.А. Конакова //Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. 

- 2020. - № 2-3. - С.96-97. 

        Кутлукмаметова Г.   Мы справимся!: [для нашей системы образования 

переход на дистанционное обучение является большим вызовом (ОШ № 170 

Турксибского района города Алматы)] /Г. Кутлукмаметова 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 16. 28 сәуір. - С. 19 . 

        Куттыбаев Д.   Уроки на дистанции: [сегодня в Казахстане состоятся 

пробные дистанционные уроки для школьников, в ходе которых специалисты 



73 
 

протестируют соответствующую систему и оборудование] /Д. Куттыбаев 

//Казахстанская правда. - 2020. - 1 апреля. - С. 2. 

        Лих И.В.   Таблица как способ организации работы на уроках русского 

языка при дистанционном обучении /И.В. Лих //Открытая школа. - 2020. - № 

5. - С. 21-24. 

        Мишура И.   Как сойти с "дистанции"?: [как известно, формат обучения 

в нашей стране очень далеко отошел от привычного за последнее время. О 

плюсах и минусах "удаленки" беседа с теми, кто все это время грыз "гранит 

науки"] /И. Мишура //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 11. 17 

наурыз. - С. 12. 

        Муканова А.   Включите телевизор, начинается урок!: [ситуация с 

коронавирусом заставила всех нас по-новому посмотреть на дистанционное 

обучение. Теперь это часть новой реальности] /А. Муканова 

//Казахстанская правда. - 2020. - 20 апреля. - С. 3 апреля. - С. 1,7. 

        Орынбекова Р.Т.   В режиме дистанционного обучения: [обучение в 

начальной Щколе при Казахско-Американском Университете] /Р.Т. 

Орынбекова //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная 

педагогика и самопознание. - 2020. - № 2-3. - С. 60. 

        Станишевская Г.А.   Эффективность использования обратной связи 

при онлайн-обучении: [обратная связь - это комментарий (объяснение) того, 

с чем ученик справляется успешно и над чем ему еще следует поработать] /Г. 

А. Станишевская //Открытая школа. - 2020. - № 5. - С. 19-21. 

        Усабекова Л.К.   Способы организации дистанционного обучения: 

[преподавание в начальной Школе при Казахско-Американском 

Университете] /Л.К. Усабекова //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = 

Социальная педагогика и самопознание. - 2020. - № 2-3. - С. 60. 

  

Самостоятельная работа школьников 
        Ильясова Д.С.   Навыки саморегуляции обучающихся как ключевой 

фактор успешности внедрения дистанционного обучения: [самостоятельная 

работа школьников] /Д.С. Ильясова //Открытая школа. - 2020. - № 5. - С. 4-7. 

        Исатаева Л.Ж.   Инструменты организации самостоятельной 

деятельности учащихся на уроках истории в условиях онлайн-обучения /Л.Ж. 

Исатаева, Н.А. Искакова //Открытая школа. - 2020. - № 5. - С. 14-15. 

        Классная или домашняя работа?: [рассматривается один из самых 

простых способов организации обучения на дому, который требует только 

наличия учебников и электронного дневника у школьников. В этом случае 

дистанционное обучение организовывается на основе принципов 

проектирования домашней учебной работы] //Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - № 21. 2 маусым. - С. 12. 

        Тугельбаева А.   В мире музыкальных инструментов: [научный проект 

учениц] /А. Тугельбаева, А.Талгатқызы, Н.В. Прозорова //Ғылымға кіріспе. 

Оқушылардың ғылыми жобалары = Введение в науку. Научные проекты 

учеников. - 2020. - № 1. - С. 39-40. 



74 
 

Проверка и оценка знаний. Экзамены. Тестирование 

        Бижанова Г.К.   Организация тестового контроля на уроках русского 

языка и литературы /Г.К. Бижанова //Ұлағат. - 2020. - № 2. - С. 30-36. 

        Горожанин А.   Тест на чистоту рядов: [днем начала проведения 

Единого национального тестирования стало минувшее воскресенье, 21 июня. 

Сейчас на фоне карантинных мер выпускников стараются разбить на группы, 

чтобы не создавать массового скопления ни в аудиториях, ни во дворах 

вузов] /А. Горожанин //Новое поколение. - 2020. - 23 июня. - С. 1. 

        Гурьев А.   Тестирование в новых условиях: [ЕНТ-2020] /А. Гурьев 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 18. 12 мамыр. - С. 2. 

        Давыдова О.   На ЕНТ, но без сопровождения: [в управлении города 

Нур-Султан попросили родителей не приходить вместе с детьми на экзамен и 

не создавать большого скопления людей] /О. Давыдова //Литер. - 2020. - 23 

мая. - С. 1,2. 

        Даирова О.   Тест прошли не все...: [в казахстанских школах стартовало 

Единое национальное тестирование (21 июня). В первый день экзамены 

сдавали 6186 учеников из более чем 131 тысячи подавших заявление. Из них 

164 человека нарушили правила проведения ЕНТ. В итоге их отстранили от 

тестирования до конца текущего года, а результаты аннулировали] /О. 

Даирова //Комсомольская правда Казахстан. - 2020. - № 69. 23-24 июня. -С. 4. 

        Ермухамедова Ж.Е.   Критериальное оценивание как способ 

активизации познавательной деятельности школьников /Ж.Е. Ермухамедова 

//Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2020. - № 1. - С. 40-42. 

        Есдаулетова У.   ЕНТ: соблюдая меры безопасности: [в Туркестанской 

области будут усилены меры безопасности карантинного режима во время 

проведения ЕНТ, в котором примут участие 18 643 выпускника школ] /У. 

Есдаулетова //Литер. - 2020. - 29 мая. - С. 7. 

        Женисқызы Б.   Правила диктует пандемия: [дезинфекционный 

тоннель, термометрия на входе, санитарный коврик, обработка рук 

санитайзерами, смена масок... Начавшееся вчера в Казахстане Единое 

Национальное тестирование проходит в непростых условиях] /Б. Женисқызы 

//Казахстанская правда. - 2020. - 22 июня. - С. 1,8. 

        Как оценивать знания по итогам четверти при дистанционном 

обучении //Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 

образования. - 2020. - № 5. - С. 67-68. 

        Куттыбаев Д.   ЕНТ: с учетом пандемии: [директор Национального 

центра тестирования МОН РК Дидар Смагулов на брифинге в СЦК рассказал 

о том, как в нынешнем году будет проходить ЕНТ] /Д. Куттыбаев 

//Казахстанская правда. - 2020. - № 114.16 июня. - С. 2. 

        Саньязова А.Б.   Применение инновационных технологий при 

тестировании знаний: [студентов колледжа] /А.Б. Саньязова //Қазақстан 

кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2019. - № 4. - С. 32-34. 

        Шимырбаева Г.   Курс на функциональную грамотность: [с 21 июня в 

стране начинается единое национальное тестирование, в ходе которого в 



75 
 

течение двух недель экзамены будут сдавать 131 тыс. выпускников 

казахстанских школ. О новшествах в ЕНТ рассказал директор Национального 

центра тестирования Дидар Смагулов] /Г. Шимырбаева //Казахстанская 

правда. - 2020. - 18 июня. - С. 7. 

  

Абитуриент 
        Байтурин Ж.   Гранты от акима: [70 актюбинских абитуриентов получат 

гранты главы региона] /Ж. Байтурин //Казахстанская правда. - 2020. - 18 

июня. - С. 7. 

        Вологодская Г.   Гранты для будущих специалистов: [в Восточном 

Казахстане лучшие выпускники смогут получить грант акима области для 

обучения специальностям, востребованным в регионе] /Г. Вологодская 

//Казахстанская правда. - 2020. - 8 июня. - С. 7. 

        Государственные образовательные гранты: всем хватит?: [о том, как 

именно распределены государственные гранты и как стать обладателем 

гранта, беседа с ректором Caspian University Жолдасбеком Нусеновым] 

//Новое поколение. - 2020. - 29 мая. - С. 3. 

        ЕНУ им. Л.Гумилева показал значительный рост в мировом рейтинге 

QS //Казахстанская правда. - 2020. - 10 июня. - С. 11. 

        Иванилова А.   Вечные выпускники: [в этом году все выпускники 

высших учебных заведений и колледжей будут иметь электронные варианты 

диплома] /А. Иванилова //Новое поколение. - 2020. - № 65. 16 июня. - С. 1. 

        Игнатова И.   После окончания каких вузов легче найти работу? /И. 

Игнатова //Казахстанская правда. - 2020. - 10 июня. - С. 11. 

        Каланова Ш.   Национальный рейтинг лучших вузов Казахстана-2020 

/Ш. Каланова //Казахстанская правда. - 2020. - 29 мая. - С. 4. 

        Сыздыков А.   Рейтинг вузов: КазНПУ VS "Атамекен" /А. Сыздыков 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 20. 26 мамыр. - С. 4 . 

        Сыздыков А.   Рейтинги вузов: исследования "Атамекен" по 

трудоустройству выпускников /А. Сыздыков //Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - № 17. 5 мамыр. - С. 2. 

        Шулембаева Р.   КазНУ им. аль-Фараби подтвердил свое соответствие 

высоким стандартам в мировом научно-образовательном пространстве, войдя 

в топ-200 лучших университетов мира /Р. Шулембаева //Казахстанская 

правда. - 2020. - 11 июня. - С.11. 

  

Школоведение. Руководство школой 
        Баядилова Ш.У.   Как составить стратегический документ школы: 

долгосрочная программа развития /Ш.У. Баядилова, О.В. Побирская 

//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 

руководителя образовательного учреждения. - 2020. - № 5. - С. 76-91. 

        Бирманова К.И.   Какими качествами должен обладать руководитель 

школы /К.И. Бирманова //Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы 



76 
 

= Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2020. - № 4. - С. 

58-61. 

        Испанова Н.   Школа: перезагрузка: [работа в онлайн-режиме здорово 

экономит время и... бензин, особенно если речь идет о бесконечных 

собраниях и совещаниях, с долей юмора констатирует учитель физики 

Данияр Уалиев (Петропавловск)] /Н. Испанова //Казахстанская правда. - 

2020. - 4 июня. - С. 8. 

        Калымов А.   Конец бумажной волоките: [по мнению педагога-новатора 

Жанар Мухамадиевой (Алматинская область, школа-гимназия № 38 в 

поселке Отеген-батыра), сокращение документооборота в школах приведет к 

повышению качества учебного процесса] /А. Калымов //Казахстанская 

правда. - 2020. - 10 июня. - С. 5. 

        Койшыбаева З.   Без права на раскачку: [в ускоренном режиме 

пришлось осваивать методы дистанционного обучения учителям 

казахстанских школ. Статья Зои Койшыбаевой, директора школы-гимназии 

№ 44, Алматы] /З. Койшыбаева //Казахстанская правда. - 2020. - 4 июня.-С. 8. 

        Куттыбаев Д.   Рассвет новой жизни: [вчера во всех школах страны 

состоялось вручение аттестатов для выпускников 11-х классов. На знак 

"Алтын белгі" претендуют 8 506 отличников учебы] /Д. Куттыбаев 

//Казахстанская правда. - 2020. - 4 июня. - С. 1,8. 

        Спасибо, школа!: [Праздник Последнего звонка 25 мая в этом году 

прошел в необычной форме. Учащиеся школ страны взяли в руки мобильные 

телефоны, чтобы услышать слова напутствия от любимых учителей и 

пожелания хорошего летнего отдыха. Дистанционное обучение завершилось 

дистанционным последним звонком] //Білімді ел = Образованная страна. - 

2020. - № 20. 26 мамыр. - С. 14-15. 

        Сыздыкова А.Н.   Знакомим детей с основами тайм-менеджмента: 

конспект занятия-тренинга /А.Н. Сыздыкова //Білім беру ұйымының әдіскері 

= Методист организации образования. - 2020. - № 5. - С. 77-84. 

        Ташенов Ч.   В новом формате: [несмотря на пандемию, последний 

звонок в школах Казахстана состоялся. Пусть и в новом формате (Кокшетау)] 

/Ч. Ташенов //Казахстанская правда. - 2020. - 8 июня. - С. 13. 

        Тулешева Г.   Впереди - каникулы: [для казахстанских школьников 

вчера последний звонок прозвенел впервые в режиме онлайн. Глава 

государства поздравил казахстанских выпускников с окончанием школы и 

выразил благодарность педагогам] /Г. Тулешева //Казахстанская правда. - 

2020. - 26 Мая. - С. 1-2. 

  

Педагогический коллектив. Учитель. Педагогическое мастерство 

        Ахметзянова М.   Семь раз отмерив: [собственными размышлениями о 

нынешнем состоянии системы образования делится педагог-практик 

Минзифа Ахметзянова, председатель ветеранской организации средней 

школы-лицея № 2, учитель математики с 47-летним стажем, Кокшетау] /М. 

Ахметзянова //Казахстанская правда. - 2020. - 22 июня. - С. 9. 



77 
 

        Девять советов учителю по подготовке видеоурока //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - № 18. 12 мамыр. - С. 4. 

        Дорожкина Л.А.   Роль уровня профессиональной подготовленности 

педагога в формировании у обучающихся толерантности /Л. А. Дорожкина 

//История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2020. - № 5-6. - С. 

71-75. 

        Ибрагимова Д.Д.   Статус педагога - основа системы образования /Д.Д. 

Ибрагимова //Открытая школа. - 2020. - № 5. - С. 69. 

        Калымов А.   Схраним природу вместе: [с целью улучшения 

экологической ситуации в родном крае (Алматинская область) преподаватель 

Жетысуского госуниверситета Даурен Бекежанов разработал уникальный 

проект по утилизации пластиковых бутылок] /А. Калымов //Казахстанская 

правда. - 2020. - 5 июня. - С. 12. 

        Куттыбаев Д.   Вернуть престиж профессии: [повысить статус и роль 

педагога как средней, так и высшей школы - очень верное решение 

Президента, считают ученый-репродуктолог Вячеслав Локшин (о 

выступлении Касым-Жомарта Токаева на заседании Национального совета 

общественного доверия(НСОД)] /Д. Куттыбаев //Казахстанская правда. - 

2020. - 4 июня. - С. 5. 

        Қадес И.   Профессиональные ценности педагога: [вызов времени, с 

которым столкнулся весь мир, проверил и педагогов на прочность. 

Изменились ли взгляды, профессиональные ценности педагогов с 

внедрением новых для них форм обучения?] /И. Қадес //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - № 18. 12 мамыр. - С. 5. 

        Ли Ю.   Процесс пошел: [Кызылординские педагоги скоро будут 

получать достойную зарплату] /Ю. Ли //Казахстанская правда. - 2020. - 10 

июня. - С. 9. 

        Тулемисов Д.П.   Роль имиджа учителя в профессиональной 

деятельности /Д.П. Тулемисов //Қазақстан мектебіндегі директор = Директор 

казахстанской школы. - 2020. - № 2. - С. 22-24. 

        Турысбекова А.   Педагог, волонтер и бизнес-наставник: [высшей 

наградой республиканского конкурса "Караван доброты" -медалью I степени 

- в номинации "Асар" награждена Улжан Алашабаева из Алматы. Она 

реализует проект, направленный на сохранение и развитие национальной 

казахской культуры, акцент сделан на оказание содействия в интеграции 

слабовидящих и незрячих детей в общество] /А. Турысбекова //Казахстанская 

правда. - 2020. - 20 марта. - С. 14. 

        Шимырбаева Г.   Когда полезен симбиоз: [своим мнением делится 

педагог с 48-летним стажем Зинаида Останина (Аксуская средняя школа, 

Акмолинская область), представитель советского учительства, которая 

сумела удачно вписаться и в современную систему образования со всеми ее 

новшествами, плюсами и минусами] /Г. Шимырбаева //Казахстанская правда. 

- 2020. - 22 июня. - С. 9. 

  



78 
 

Связь школы с семьей 

        Бекенова Ж.А.   Из опыта работы по взаимодействию школы с 

родителями /Ж.А. Бекенова //Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа 

Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 6-10. 

        Иванова Е.Г.   Общешкольное родительское собрание. Советы 

психолога: "Изменения в поведении ребенка в осенне-весенние периоды" 

/Е.Г. Иванова //Психологическая наука и образование. - 2020. - № 2. -С.14-16. 

 

Детские общественные организации 
        Муканова А.   "Жас Ұлан" ищет волонтеров: [единая детско-юношеская 

организация "Жас Ұлан" набирает волонтеров для работы в рамках 

общенациональных проектов "Birgemiz: Asyl Mura", для реализации 

проектов, касающихся экологии и историко-культурного наследия] /А. 

Муканова //Казахстанская правда. - 2020. - 4 июня. - С. 11. 

 

Типы общеобразовательных школ. Отдельные общеобразовательные 

школы 
        Сыздыков А.   Бибигуль Асылова: "В Казахстане необходимо 

расширять сеть частных школ" /А. Сыздыков //Білімді ел = Образованная 

страна. - 2020. - № 16. 28 сәуір. - С. 2. 

 

Обновление содержания образования 
        Али Р.О.   Дискурс о сущности и факторах обновления содержания 

образования /Р.О. Али //Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана. 

- 2019. - № 6. - С. 5-8. 

        Жумашева А.Ш.   Формирование функциональной грамотности как 

составляющая успешного обучения языку: [авторы приводят индикаторы 

функциональной грамотности школьников и их эмпирические показатели. 

Затрагиваются результаты участия Казахстана в TIMSS, PISA] /А.Ш. 

Жумашева, Ф.Т. Саметова //Вестник Академии Педагогических Наук 

Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 76-80. 

        Олейник Т.Ю.   Обновленное содержание начального образования: 

актуальные вопросы /Т.Ю. Олейник //Педагог. - 2020. - № 2. - С. 18-22. 

 

Начальная школа 
        Азизова А.   Развитие исследовательских навыков у учащихся 

начальных классов /А. Азизова //Қазақстан мектебі. - 2020. - № 1. - С. 40-43. 

        Бейсенбекова А.Ж.   Что получает человек от животных?: [урок 

естествознания, 1 класс] /А.Ж. Бейсенбекова //Ашық сабақ. Факультативті 

сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. - 2020. - № 3-4.-С.35-36. 

        Долян Е.И.   Шесть практических советов, чтобы в новом учебном году 

ваши ученики успешнее работали над проектами: [преподавание в начальной 

школе] /Е.И. Долян //Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 

образования. - 2020. - № 6. - С.67-75. 



79 
 

        Достовалова Т.А.   Развитие логического мышления учащихся 

начальной школы на уроках математики в рамках обновленного содержания 

Республики Казахстан /Т.А. Достовалова, Т.А. Романова //Педагогикалық 

кеңес. Мектептегі оқу-тәрбие, басқару жұмысы = Педагогический совет. 

Управление и учебно-воспитательная работа в школе. - 2020. - № 1-2.-С.8-10. 

        Жакеева А.   "Познание мира" в начальных классах: [опыт] /А. Жакеева, 

И.Бурлак //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 16. 28 сәуір. - С. 15. 

        Жандина И.А.   КСП по обучению грамоте в 1 классе /И.А. Жандина 

//Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2020. - № 1. - С. 6-9. 

        Канатова А.С.   Инструменты графического редактора: [преподавание в 

начальных классах] /А.С. Канатова //Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 6. 

- С. 32-34. 

        Касумова Б.С.-А.   Применение проектных технологий на уроках 

математики в начальной школе /Б.С.-А. Касумова //Открытая школа. - 2020. - 

№ 3. - С. 21-23. 

        Красавина С.Н.   Волшебство - это вера в себя: [урок литературного 

чтения, интегрированный с предметом "Самопознание", для учащихся 2 

классов] /С.Н. Красавина //Өзін-Өзі тану = Самопознание.kz. - 2020. - № 2. - 

С. 66-70. 

        Лапкина М.Н.   Формирование познавательной активности учащихся в 

условиях обновления содержания образования: [начальная школа] /М.Н. 

Лапкина //Открытая школа. - 2020. - № 3. - С. 39-41. 

        Примжарова Г.А.   Употребление сложных предложений с союзами и, 

а: [урок русского языка в 3 классе с казахским языком обучения] /Г.А. 

Примжарова //Уроки русского языка и литературы в школе. - 2020. - № 2. - С. 

4-6. 

        Сатышева А.С.   Что еще необходимо в путешествии?: [урок в 1 классе] 

/А.С. Сатышева //Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2020. - 

№ 1. - С. 13-15. 

        Таргенова Г.   Развитие каллиграфического письма у будущих 

первоклассников /Г. Таргенова //Электрондық мектеп = Электронная школа. - 

2020. - № 1. - С. 14-15. 

        Тукупова А.И.   Моя Родина - Казахстан: [урок. Пробудить у детей 

интерес к школе, знаниям] /А.И. Тукупова //Білім кілті = Ключ знаний. - 

2020. - № 6. - С. 26-28. 

        Унукович И.Ю.   Методы и приемы работы активного обучения: 

[преподавание в начальных классах] /И.Ю. Унукович //Электрондық мектеп 

= Электронная школа. - 2020. - № 1. - С. 12-14. 

        Шаповалова С.Н.   Как научить школьника пересказывать текст. Пять 

этапов обучения: [преподавание в начальной школе] /С.Н. Шаповалова 

//Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 

2020. - № 6. - С. 76-83. 

 

 



80 
 

Сельские и малокомплектные школы 

        Корданова Г.   "Teach for Kazakhstan": равный доступ к качественному 

образованию: [улучшение качества образования в сельских школах и 

сокращение неравенства в доступе к качественному образованию между 

детьми, проживающими в городах и отдаленных местностях, является одной 

из приоритетных задач Государственной программы развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы] /Г. Корданова, Д.Кусаинов 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 15. 21 сәуір. - С. 3. 

        Таласбаева Г.   Ресурсы дистанционного обучения используем в полной 

мере: [сельская школа] /Г. Таласбаева //Білімді ел = Образованная страна. - 

2020. - № 15. 21 сәуір. - С. 5 . 

        Темуркаева Д.Б. Поэтапная реализация принципов интегративного 

подхода в подготовке учителя начальных классов сельской школы /Д.Б. 

Темуркаева //Открытая школа. - 2020. - № 3. - С. 19-21. 

        Хамитова Д.Я.   Применение рефлексии на уроках географии в 

малокомплектной школе /Д.Я. Хамитова //Педагогикалық кеңес. Мектептегі 

оқу-тәрбие, басқару жұмысы = Педагогический совет. Управление и учебно-

воспитательная работа в школе. - 2020. - № 1-2. - С. 26-28. 

  

Детские дома 

        Попова Л.А.   Летопись горького времени: [преподавание в детском 

доме (№ 8 г.Семей)] /Л.А. Попова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = 

Открытый урок. Факультативные работы. - 2020. - № 3-4. - С. 40-41. 

        Реализация прав и интересов детей-сирот на особом контроле: 

[Акмолинская область] //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 20. 26 

мамыр. - С. 21. 

  

Методика преподавания русского языка 
        Аймбетова Г.Ч.   Труд в жизни человека. Способы подчинительной 

связи в словосочетании: [урок в 8 классе с казахским языком обучения] /Г.Ч. 

Аймбетова //Уроки русского языка и литературы в школе. - 2020. - № 2. - С. 

36-37. 

        Байбосинова Г.К.   Счастье дышать полной грудью: [урок русского 

языка и литературы, интегрированный с предметом "Самопознание" для 

учащихся 8 классов] /Г.К. Байбосинова //Өзін-Өзі тану = Самопознание.kz. - 

2020. - № 2. - С. 71-74. 

        Богданова М.Б.   Современные подходы на уроках русского языка в 

рамках обновленного содержания образования в Республике Казахстан /М.Б. 

Богданова, Б.Б. Абышева, Г.А. Досумова //Қазақстан жоғары мектебі = 

Высшая школа Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 37-41. 

        Ержанова К.   Урок в классе по русскому языку "М.Ауэзова "Сирота": 

[8 класс] /К. Ержанова //Қазақстан мектебі. - 2020. - № 1. - С. 44-46. 



81 
 

        Канайбекова Р.М.   Содержание обучения русского языка и литературы 

в условиях обновления образования /Р.М. Канайбекова //Мектеп - 45 минут. - 

2020. - № 1. - С. 7-8 . 

        Керейбаева Г.М.   Система упражнений по словообразованию, 

орфографии и лексике /Г.М. Керейбаева //Қазақстан орта мектебі = Средняя 

школа Казахстана. - 2020. - № 1-2. - С. 21-24. 

        Кривошеева Н.Ю.   Знаменитые исследователи: [урок Lesson Study по 

русскому языку в 9 классе] /Н.Ю. Кривошеева //Открытая школа. - 2020. - № 

3. - С. 48-50. 

        Омарова К.Т.   Использование инновационных технологий и методов 

обучения на уроке русского языка /К.Т. Омарова //Электрондық мектеп = 

Электронная школа. - 2020. - № 2. - С. 3-4. 

        Сарсенгалиева Т.Н.   Это нужно - не мертвым, это - надо живым: [урок 

русского языка в 7 классе, посвященный Дню Победы] /Т.Н. Сарсенгалиева 

//Уроки русского языка и литературы в школе. - 2020. - № 2. - С. 32-35. 

        Сейткалиева А.М.   Сложные предложения с различными видами 

связи: [урок по русскому языку в 11 классе] /А.М. Сейткалиева //Орта мектеп 

жаршысы = Вестник средней школы. - 2020. - № 1. - С. 52-54. 

        Халиманова Г.Ш.   Знаменитости и спорт: [урок русского языка в 7 

классе] /Г.Ш. Халиманова //Уроки русского языка и литературы в школе. - 

2020. - № 2. - С. 29-31. 

  

Методика преподавания казахского языка 
        Бескорсая Е.   Учить умеют. А говорить?: [Гульзина Ахметова четверть 

века преподает казахский язык и литературу, больше 18 лет - в Павлодарской 

областной гимназии-интернате для одаренных детей им. Алтынсарина. Она 

уверена: в стране накопилось достаточно качественных методик, так что 

обучать языку сейчас умеют. Куда важнее - культивировать среди молодых 

педагогов желание расти] /Е. Бескорсая //Казахстанская правда. - 2020. - 3 

июня. - С. 5. 

        Зироян Э.   Язык сам себя не выучит: [насколько быстро можно освоить 

казахский язык и сколько усилий придется приложить ребенку и взрослому? 

Этими вопросами наверняка задаются все, кто принял решение его изучать. 

Преподаватель казахского языка из Актау Улмекен Кенжебаева рассказала об 

особенностях своего метода и пояснила, почему на старте не стоит ждать 

чудес] /Э. Зироян //Казахстанская правда. - 2020. - 1 июня. - С. 9. 

        Күмісбаева З.   Орыс тілді мектептерде бастауыш сынып оқушыларына 

қазақ тілін үйрету мен оқытудағы ойын түрлері /З. Күмісбаева //Қазақстан 

мектебі. - 2020. - № 1. - С. 38-40 . 

        Ли Ю.   Было бы желание!: [талантливый педагог Шахизат Абдраманова 

уже помогла заговорить по-казахски сотням кызылординцев] /Ю. Ли 

//Казахстанская правда. - 2020. - 3 июня. - С. 5. 



82 
 

        Шарибжанова Г.Б.   Орыс тілді бастауыш сынып оқушыларына қазақ 

тілін оқыту технологиясы /Г.Б. Шарибжанова //Білім кілті = Ключ знаний. - 

2020. - № 6. - С. 19-20. 

  

Методика преподавания иностранных языков 
        Исабекова Г.   Ecology. Туристические маршруты моего края: [урок 

английского языка] /Г. Исабекова //Электрондық мектеп = Электронная 

школа. - 2020. - № 1. - С. 29-31. 

        Ким С.К.   Метод, который поможет создать естественную языковую 

среду на уроке: [иностранного языка] /С.К. Ким //Білім беру ұйымының 

әдіскері = Методист организации образования. - 2020. - № 4. - С. 62-69. 

        Серикбаева А.М.   Применение инновационных технологий в 

преподавании английского языка с использованием профессионально-

компетентностного подхода /А.М. Серикбаева //Колледж: кәсіби білім беру = 

Профессиональное обучение. - 2020. - № 2. - С.37-38. 

        Узакбаев Н.   Активные методы обучения на уроках английского языка 

/Н. Узакбаев //Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2020. - № 

1. - С. 55-56. 

        Шайманова Б.   Health habits and Sport: [урок английского языка] /Б. 

Шайманова //Электрондық мектеп = Электронная школа. - 2020. - № 1. - С. 

28-29. 

        Шеина В.Н.   Как повысить уровень ключевых компетенций у 

школьников: готовая модель: [в обучении иностранному языку] /В.Н. Шеина 

//Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 

2020. - № 5. - С. 85-89. 

 

Методика преподавания русской литературы 
        Алиева Б.Ж.   Искусство слова о высоком чувстве. А.И. Куприн. 

Рассказ "Гранатовый браслет": [урок литературы в 10 классе] /Б.Ж. Алиева 

//Уроки русского языка и литературы в школе. - 2020. - № 2. - С. 38-40. 

        Жадан Л.И.   Роль художественных образов в раскрытии сюжета 

рассказа В.В. Набокова "Рождество" /Л.И. Жадан //Орыс тілі мен әдебиетін 

оқыту әдістемелігі мектепте, колледжде = Преподавание русского языка и 

литературы в школе, колледже. - 2020. - № 1-2. - С. 16-18. 

        Зинетова Ж.С.   Литературный вечер, посвященный творчеству Сергея 

Александровича Есенина /Ж.С. Зинетова //Колледж: кәсіби білім беру = 

Профессиональное обучение. - 2020. - № 2. - С. 45-46. 

        Ишмухамед Р.А.   Гражданская война - это общечеловеческая трагедия 

(по "Донским рассказам" М.А. Шолохова) /Р.А. Ишмухамед //Орыс тілі мен 

әдебиетін оқыту әдістемелігі мектепте, колледжде = Преподавание русского 

языка и литературы в школе, колледже. - 2020. - № 1-2. - С. 23-24. 

        Умарова Н.Т.   А.П. Чехов "Толстый и тонкий" /Н.Т. Умарова 

//Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2020. -№ 2.-С.46-47. 
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        Шаудирова А.Ж.   И.С. Тургенев. Муму. Тема бесправия в рассказе 

"Неравный брак": [6 класс] /А.Ж. Шаудирова //Ашық сабақ. Факультативті 

сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. - 2020. - № 3-4. - С. 39. 

        Шукирбекова С.Т.   Военная лирика в русской литературе XX века 

/С.Т. Шукирбекова //Электрондық мектеп = Электронная школа. - 2020. - № 

1. - С. 25-27. 

 

Методика преподавания казахской литературы 
        Абишева Г.С.   Не люблю оглядываться назад...: [к 75-летию 

А.Бактыгереевой. Знакомство с жизнью и творчеством уральской поэтессы] 

/Г.С. Абишева //Мектептегі кітапхана = Школьная библиотека. - 2020. - № 1-

2. - С. 20-22. 

        Горковенко А.А.   Стилистические функции сравнений в повести 

Калихана Искакова "Белые дожди": [в мире литературы] /А. ГорковенкоА 

//Уроки русского языка и литературы в школе. - 2020. - № 2. - С. 41-43. 

        Курпякова Н.   Валерий Могильницкий: Всегда с людьми: [книги 

талантливого писателя, поэта, журналиста Валерия Могильницкого хорошо 

известны в Казахстане. Знают их за рубежом] /Н. Курпякова //Казахстанская 

правда. - 2020. - 29 мая. - С. 10. 

        Нойер Т.   Наследие писателя: [в онлайн-формате прошла 

республиканская научно-практическая конференция "Сәбит Мұқанов және 

қазақ руханияты"] /Т. Нойер //Казахстанская правда. - 2020. - 6 мая. - С. 12. 

        Тё М.   Воин, ученый, писатель: [Великая Отечественная война оставила 

глубокий и неизгладимый след на полотнах судеб многих ее участников, в их 

числе оказался и уроженец Сарысуского района Балтабай Адамбаев] /М. Тё 

//Казахстанская правда. - 2020. - 9 мая. - С. 10. 

        Шулембаева Р.   Весь мир завоевать пером: [онлайн-выставка, 

организованная Национальной библиотекой Республики Казахстан в честь 

105-летия Ильяса Есенберлина] /Р. Шулембаева //Казахстанская правда. - 

2020. - 19 июня. - С. 5. 

 

Методика преподавания математики 
        Джупбаева Ф.А.   Развиваем математическое мышление: готовый план 

урока /Ф.А. Джупбаева //Білім беру ұйымының әдіскері = Методист 

организации образования. - 2020. - № 4. - С. 80-83. 

        Жаксылыкова Г.   Развитие критического и творческого мышления на 

уроках математики в рамках обновления содержания образования /Г. 

Жаксылыкова, С.Жаксылыкова //Қазақстан мектебі. - 2020. - № 1. - С. 8-13. 

        Казлыханова Р.У.   Интерактивные средства обучения на уроках 

математики в средней школе /Р.У. Казлыханова //Сандар арқылы әлемді тану. 

Математика. Информатика. Физика = Познание мира в цифрах. - 2020. - № 2. 

- С. 23-24. 
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        Кошетова Г.Ж.   Свойства и признаки параллельности прямых: [7 

класс] /Г.Ж. Кошетова //Сандар арқылы әлемді тану. Математика. 

Информатика. Физика = Познание мира в цифрах. - 2020. - № 2. - С. 10-12. 

        Матымова А.С.   Натуральные числа и нуль: [5 класс] /А.С. Матымова 

//Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные 

работы. - 2020. - № 2. - С. 25-27. 

        Муналбаева А.А.   Математическая игра "Проверь свои способности" 

/А.А. Муналбаева //Сандар арқылы әлемді тану. Математика. Информатика. 

Физика = Познание мира в цифрах. - 2020. - № 2. - С. 25-26. 

        Мусабаева Ш.К.   Умножение обыкновенных дробей и смешанных 

чисел: [математика] /Ш.К. Мусабаева //Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 

6. - С. 29-32. 

        Наниева С.Ю.   Методические основы преподавания математики в 

обновленном содержании /С.Ю. Наниева //Қазақстан жоғары мектебі = 

Высшая школа Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 31-33. 

        Сыдыхов Б.Д.   Методические особенности подготовки будущих 

учителей к обучению школьников тригонометрическим уравнениям /Б.Д. 

Сыдыхов, Ә.А. Әсет //Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа 

Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 33-37. 

        Тукупова А.И.   Закрепление. Свойства арифметических действий: 

[урок математики] /А.И. Тукупова //Педагог. - 2020. - № 3. - С. 28-29. 

        Туребекова Г.Х.   Развертка и площадь поверхности конуса: 

[математика] /Г.Х. Туребекова //Современное образование в школе, колледже 

и ВУЗ-е. - 2020. - № 2. - С. 42-43. 

  

Методика преподавания истории 

        Драгунова И.В.   Аттила и его завоевательные походы: [всемирная 

история] /И.В. Драгунова //История Казахстана: преподавание в школах и 

ВУЗах. - 2020. - № 4. - С. 52-56. 

        Типовая учебная программа по учебному предмету "Всемирная 

история" для 5-9 классов уровня основного среднего образования по 

обновленному содержанию //История Казахстана: преподавание в школах и 

ВУЗах. - 2020. - № 5-6. - С. 3-32. 

        Юрченко Т.В.   Завоевательные походы гуннов как один из факторов 

перехода от античности к средневековью: [всемирная история] /Т.В. 

Юрченко //Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные 

технологии. - 2020. - № 2. - С. 42-49. 

  

Методика преподавания истории Казахстана 

        Адерихина И.В.   История Великой степи /И.В. Адерихина //Колледж: 

кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 2020. - № 3-4. - С. 56-57. 

        Бекмаханов Е.Б.   Кенесары Касымов - государственный деятель и 

дипломат: [личность в истории] /Е.Б. Бекмаханов //История Казахстана: 

преподавание в школах и ВУЗах. - 2020. - № 5-6. - С. 49-53. 
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        Ергалиев Ж.   Увековеченная память славных сынов: [в рамках 

реализации программы "Рухани жаңғыру" по обе стороны автотрассы Нур-

Султан-Бурабай установлены памятники великим сынам Великой степи - 

Кенесары-хану, Биржану-сал, Балуану Шолаку, Укили Ыбыраю и Акану -

серэ. Жизнь и деятельность каждой из этих выдающихся личностей - это 

история, оставившая яркий след в сердце нашего народа] /Ж. Ергалиев 

//Казахстанская правда. - 2020. - 2 июня. - С. 5. 

        Жанбаев Т.А.   Царские курганы Шиликты и Бесшатыр /Т.А. Жанбаев 

//История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2020. - № 5-6. - С. 

37-39. 

        Жилкайдарова Г.К.   Повседневность целинников Акмолинской 

области /Г.К. Жилкайдарова //Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. 

- 2020. - № 2-3. - С. 106-110. 

        Колдыбаев С.   О роли Кенесары Касымова в истории казахского 

народа (социально-философский аспект) /С. Колдыбаев, Л.Ахмет //Мысль. - 

2020. - № 5. - С. 60-65. 

        Мирзоев К.   Под грифом "помнить всегда": [в новой истории 

Казахстана нет более мрачных и трагичных страниц, чем те, что связаны с 

эпохой политических репрессий] /К. Мирзоев //Казахстанская правда. - 2020. 

- 29 мая. - С. 5. 

        Прохоров И.   Забвению не подлежат: [ежегодно начиная с 1997 года 31 

мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий, 

затронувших в нашей стране практически каждую семью] /И. Прохоров 

//Казахстанская правда. - 2020. - 29 мая. - С. 7. 

        Пулатов Ш.   Благодарны народу Великой Степи: [в истории Казахстана 

немало трагических страниц, одна из них - это политические репрессии и 

депортация народов в Казахстан] /Ш. Пулатов //Казахстанская правда. - 2020. 

- 29 мая. - С. 5. 

        Салык Г.   О депортации народов Кавказа в Казахстан: [31 Мая - День 

памяти жертв политических репрессий и голода] /Г. Салык //Мысль. - 2020. - 

№ 5. - С. 20-24. 

        Типовая учебная программа по учебному предмету "История 

Казахстана" для 5-9 классов уровня основного среднего образования по 

обновленному содержанию //История Казахстана: преподавание в школах и 

ВУЗах. - 2020. - № 4. - С. 3-43. 

        Туймебаев Ж.   Восстановление исторической справедливости - основа 

национального самосознания: [30 мая в канун Дня памяти жертв 

политических репрессий и голода Глава государства Президент Касым-

Жомарт Токаев поручил создать Государственную комиссию по 

реабилитации жертв политических репрессий] /Ж. Туймебаев //Казахстанская 

правда. - 2020. - 2 июня. - С. 3. 

        Шулембаева Р.   Золотая эпоха кочевников: [750 лет Золотой Орде] /Р. 

Шулембаева //Казахстанская правда. - 2020. - 8 июня. - С. 4. 
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        Шулембаева Р.   Право на жизнь: [в рамках международного форума 

"Память во имя будущего" Архив Президента Республики Казахстан в 

онлайн-формате организовал выставку, документы которой свидетельствуют 

о колоссальных человеческих жертвах, понесенных вследствие ужасающего 

голода 1930-х годов и политических репрессий] /Р. Шулембаева 

//Казахстанская правда. - 2020. - 29 мая. - С. 6. 

  

Моя Родина Казахстан 
        Крупко И.В.   Алматы: историческая память и наследие урбанизации 

/И.В. Крупко, К.Б. Ілияс //История Казахстана: преподавание в школе. - 2020. 

- № 5. - С.2-4. 

        Лысенко О.   "Байконыр": место силы для Казахстана: [в 2020 году 

отмечается 65-летие первого и крупнейшего в мире космодрома "Байконур" 

(2 июня, но в связи с пандемией коронавируса было принято решение 

отметить юбилей 4 октября)] /О. Лысенко //Литер. - 2020. - 17 июня. - С. 1,5. 

        Сыздыкова Л.   Символы суверенитета: [4 июня в Казахстане 

отмечается День государственных символов - флага, герба и гимна] /Л. 

Сыздыкова //Казахстанская правда. - 2020. - 4 июня. - С. 3. 

  

Методика преподавания географии 

        Безгина Т.А.   Анализ данных. Вывод и обсуждение: [урок географии ] 

/Т.А. Безгина //География в школах и вузах Казахстана. - 2020. - №1.-С.38-40. 

        Глумова О.Н.   Природно-Ресурсный потенциал Казахстана: [урок 

географии, 9 класс] /О.Н. Глумова //География в школах и вузах Казахстана. - 

2020. - № 1. - С. 36-38. 

        Даулетбай Н.Б.   Перепись населения: [география] /Н.Б. Даулетбай 

//Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные технологии. - 

2020. - № 2. - С. 49-51. 

        Дуйсебаева К.Д.   Исследования об эффективности использования 

игровых технологий на уроках географии /К.Д. Дуйсебаева //География в 

школах и вузах Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 12-14. 

        Жумабаева Г.Ж.   Климатообразующие факторы Казахстана: [9 класс] 

/Г.Ж. Жумабаева //География в школах и вузах Казахстана. - 2020. - № 2. - С. 

36-39. 

        Ибраева Г.С.   Религиозный состав населения мира. Христианство: [7 

класс] /Г.С. Ибраева //География в школах и вузах Казахстана. - 2020. - № 2. - 

С. 31-36. 

        Орынбаева Н.Б.   Крупные физико-географические районы Казахстана: 

[урок географии, 9 класс] /Н.Б. Орынбаева //География в школах и вузах 

Казахстана. - 2020. - № 1. - С.32-35. 

        Русских Т.А.   Демографические проблемы: [урок географии в 8 классе] 

/Т.А. Русских //География в школах и вузах Казахстана. - 2020. -№ 2.-С.39-44. 
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        Утепова Ж.Н.   Перепись населения: [урок географии в 8 классе] /Ж.Н. 

Утепова //Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2020. - № 1. - 

С. 35-36. 

 

Методика преподавания предмета "Познание мира" 
        Захарова Е.Н.   Спорт - это здорово!: [урок по познанию мира в 3 

классе] /Е.Н. Захарова //Открытая школа. - 2020. - № 3. - С.56-58. 

        Чечель Е.А.   Праздник в кругу семьи и друзей "Казахский дастархан": 

[урок познания мира, интегрированный с самопознанием, для учащихся 3 

классов] /Е.А. Чечель //Өзін-Өзі тану = Самопознание.kz. - 2020. - № 3. - С. 

55-58. 

 

Методика преподавания биологии 

        Инна Ю.Б.   Определение показателей разных типов темперамента 

человека: [8 класс] /Ю.Б. Инна //Қазақстан мектебіндегі директор = Директор 

казахстанской школы. - 2020. - № 2. - С. 29-32. 

        Койшыгараева А.Т.   Использование метода позиционного обучения на 

онлайн-уроках биологии для развития исследовательских навыков учащихся 

/А.Т. Койшыгараева //Открытая школа. - 2020. - № 5. - С. 17-19. 

  

Методика преподавания экологии и охраны природы 
        Гладких Е.П.   Жизнь деревьев зимой: [классный час. Охрана природы] 

/Е.П. Гладких //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 5. - С. 2-4. 

        Ускембаева А.Т.   Природа и мы /А.Т. Ускембаева //Колледж: кәсіби 

білім беру = Профессиональное обучение. - 2020. - № 2. - С. 47-48. 

        Фатиади С.Ю.   Флора и фауна родного края: [7 класс] /С.Ю. Фатиади 

//Қазақстан мектебіндегі директор = Директор казахстанской школы. - 2020. - 

№ 2. - С. 32-35. 

  

Методика преподавания физики и астрономии 
        Бактыбекова А.Н.   Специальные приемы решения задач по физике, 

чтобы успешно подготовить школьников к ЕНТ /А.Н. Бактыбекова //Білім 

беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 2020. - № 4. 

- С. 70. 

        Кайчибекова А.Т.   Электроемкость, конденсаторы, энергия 

электрического поля: [урок физики] /А.Т. Кайчибекова //Кәсіптік мектеп = 

Профессиональная школа. - 2020. - № 2-3. - С. 27-29. 

        Кожаева Ж.К.   Электричество: [урок физики] /Ж.К. Кожаева 

//Сандар арқылы әлемді тану. Математика. Информатика. Физика = Познание 

мира в цифрах. - 2020. - № 2. - С. 27-28. 

        Конырова А.А.   Лабораторная работа по теме: "Измерение мощности и 

работы тока" /А.А. Конырова //Электрондық мектеп = Электронная школа. - 

2020. - № 1. - С. 21. 
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        Шубладзе А.В.   Электризация тел. Два рода зарядов: [урок физики] 

/А.В. Шубладзе //Педагогикалық кеңес. Мектептегі оқу-тәрбие, басқару 

жұмысы = Педагогический совет. Управление и учебно-воспитательная 

работа в школе. - 2020. - № 1-2. - С. 18-21. 

  

Методика преподавания химии 
        Алеева Н.З.   Воздух. Состав воздуха: [урок химии, интегрированный с 

предметом "Самопознание" для учащихся 7 классов] /Н.З. Алеева //Өзін-Өзі 

тану = Самопознание.kz. - 2020. - № 2. - С. 62-65. 

        Жукова А.Ю.   Искусство химии, как связь поколений прошлого и 

настоящего /А.Ю. Жукова //Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 4. - С.9-11. 

        Кушербаева Д.Е.   Полезные геологические химические соединения. 

Состав руды: [урок химии] /Д.Е. Кушербаева //Электрондық мектеп = 

Электронная школа. - 2020. - № 2. - С. 20-22. 

        Шлыкова М.В.   Полиязычие на уроках химии /М.В. Шлыкова 

//Әдіскер = Методист. - 2020. - № 1. - С. 5-6. 

  

Методика преподавания искусства 
        Елисеева К.А.   Две маски одного лица: [внеклассное мероприятие, 

посвященное театральному миру] /К.А. Елисеева //Внеклассная работа в 

школе. - 2020. - № 4. - С. 35-37. 

        Искакова А.Д.   Юные художники: [внеклассное занятие по 

изобразительному искусству, 4 классы] /А.Д. Искакова //Орта мектеп 

жаршысы = Вестник средней школы. - 2020. - № 1. - С. 62. 

        Каркавина Е.А.   Весенняя композиция в технике монотипии. Цветы: 

[развитие интереса к искусству составления букета (икебана)] /Е.А. 

Каркавина //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 5. - С. 37-39. 

        Каркавина Е.А.   Роль инновационных технологий в развитии 

творческих способностей детей на занятиях изостудии /Е.А. Каркавина 

//Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - № 5. - С. 24-26. 

        Ханасилова С.К.   Первый народный художник Казахстана: [урок 

изобразительного искусства] /С.К. Ханасилова //Электрондық мектеп = 

Электронная школа. - 2020. - № 2. - С. 8-9. 

  

Методика преподавания музыки 
        Досалинова Г.Е.   Напевы домбры: [в мире прекрасного] /Г.Е. 

Досалинова //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 3. - С. 7-9. 

        Шимырбаева Г.   Сейдолла Байтереков: "Алия" - это я: [ровеснику 

Великой Победы Сейдолле Байтерекову в мае исполнилось бы 75 лет, а его 

знаменитая песня "Алия" перешагнула 45-летний рубеж] /Г. Шимырбаева 

//Казахстанская правда. - 2020. - 19 мая. - С. 8. 
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Методика преподавания физической культуры 

        Галимова Д.Т.   Влияние занятий лечебной физической культуры на 

функциональное состояние студентов: [колледжа] /Д.Т. Галимова, Г.О. 

Жусупова //Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2019. - № 4. - 

С. 29-31. 

        Ильяс М.Б.   Методика обучения техническим элементам и подводящие 

игры для спортивной игры баскетбол /М.Б. Ильяс //Педагог. - 2020. - № 2. - С. 

32-35. 

        Койшибаева Г.О.   Гимнастика. Упражнения на гимнастической стенке 

и скамейке: [урок физкультуры в 4 классе] /Г.О. Койшибаева 

//Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2020. - № 1. - С. 39. 

        Нуршанов Ж.С.   Роль физической культуры в укреплении здоровья 

студентов: [колледжа] /Ж.С. Нуршанов //Внеклассная работа в школе. - 2020. 

- № 4. - С. 43-44. 

        Попов А.Б.   Круговая тренировка в школе /А.Б. Попов //Орта мектеп 

жаршысы = Вестник средней школы. - 2020. - № 1. - С. 59-60. 

        Розорвин П.А.   Специально-специфические упражнения для 

преодоления препятствий: [урок по физической культуре в 7 классе] /П.А. 

Розорвин //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. - 2020. - № 3-4. - С. 46-47. 

        Сагиева Г.О.   Изучение основных тактических приемов на уроке 

физической культуры в 5 классе /Г.О. Сагиева //Орта мектеп жаршысы = 

Вестник средней школы. - 2020. - № 1. - С. 37-38. 

        Сейпилов А.Р.   Футбол. Прием-передача мяча партнеру: [урок по 

физической культуре] /А.Р. Сейпилов //Оқу-инновациялық технологиялар = 

Учебно-инновационные технологии. - 2020. - № 2. - С. 52. 

        Сейпилова А.Р.   Подвижная игра "Лапта": [физическое воспитание] 

/А.Р. Сейпилова //Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 

2020. - № 2. - С. 48-49. 

        Хиляй И.М.   Развитие скоростно-силовых качеств на уроках 

физической культуры /И.М. Хиляй //Орта мектеп жаршысы = Вестник 

средней школы. - 2020. - № 1. - С. 60-61. 

  

Методика преподавания трудового обучения 
        Брежнева Т.А.   Казахская кухня: [трудовое обучение] /Т.А. Брежнева 

//Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 2020. - № 3-4. - 

С. 58-59. 

        Джамалбаев К.С.   Обработка металлов резанием: [трудовое обучение] 

/К.С. Джамалбаев //Қазақстан мектебіндегі технология = Технология в 

Казахстанской школе. - 2020. - № 2. - С.35-37. 

        Маршалко Е.Л.   Приготовление блюд из яиц и творога с применением 

технологического оборудования /Е.Л. Маршалко //Педагог. - 2020. - № 3. - С. 

30-32. 
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        Матаева Б.З.   Казахская национальная одежда. Этностиль. Орнамент и 

его стилизация: [урок технологии, 8 класс] /Б.З. Матаева //Бейнелеу өнері, 

еңбекке баулу, музыка және сызу: мектепте = Изобразительное искусство, 

трудовое воспитание, музыка и черчение: преподавание в школе. - 2019. - № 

5-6. - С. 25-26. 

        Сагайдак Г.В.   Развитие полиязычия через проектную технологию на 

уроках производственного обучения /Г.В. Сагайдак //Колледж: кәсіби білім 

беру = Профессиональное обучение. - 2020. - № 2. - С. 41-42. 

        Семенова О.А.   Алгоритм работы по созданию творческого проекта на 

уроках художественного труда /О.А. Семенова //Қазақстан мектебіндегі 

технология = Технология в Казахстанской школе. - 2020. - №2. - С.39-40. 

         Сиротина Н.П.   Мастер класс по изготовлению букета из соленого 

теста: [8 класс] /Н.П. Сиротина //Қазақстан мектебіндегі технология = 

Технология в Казахстанской школе. - 2020. - № 2. - С. 29-34.  

        Фелонюк Н.А.   Обработка заднего полотнища юбки. Обработка 

шлицы. Обработка застежки на тесьму "молния": [трудовое обучение]   /Н.А. 

Фелонюк //Қазақстан мектебіндегі технология = Технология в Казахстанской 

школе. - 2020. - № 2. - С. 27-29. 

 

Методика преподавания информатики 

        Ахметжанова А.А.   Графическое представление табличных данных: 

[урок информатики] /А.А. Ахметжанова //Білім кілті = Ключ знаний. - 2020. - 

№ 5. - С. 37-41. 

        Жиргалиева Ш.К.   Сравнение растровых и векторных изображений: 

[информатика, 6 класс] /Ш.К. Жиргалиева //Сандар арқылы әлемді тану. 

Математика. Информатика. Физика = Познание мира в цифрах. - 2020. - № 2. 

- С. 19-22. 

        Карсакова М.С.   Интеллектуальная игра по информатике "Самый 

умный" /М.С. Карсакова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый 

урок. Факультативные работы. - 2020. - № 2. - С. 28-31. 

        Нажметдинова Е.Б.   Принципы кодирования текстовой информации: 

[информатика] /Е.Б. Нажметдинова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = 

Открытый урок. Факультативные работы. - 2020. - № 3-4. - С. 44-45. 

        Нургазина Ж.С.   Особенности методики преподавания информатики 

при инклюзивном образовании /Ж.С. Нургазина //Педагогика мәселелері = 

Вопросы педагогики. - 2020. - № 2-3. - С. 111-112. 

        Розорвина О.Е.   Вставка фигур в презентацию: [урок информатики] 

/О.Е. Розорвина //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. - 2020. - № 3-4. - С. 47- 48. 

        Смирнова Л.В.   Интеграция как инновация преподавания информатики 

в системе технического и профессионального образования /Л.В. Смирнова 

//Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2020. -№ 2.-С.40-41. 
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Дефектология 

        Денисова К.   Далеко, но вместе: [в Казахстане впервые состоялся 

инклюзивный фестиваль для детей и подростков "Я - Творец нового мира"] 

/К. Денисова //Казахстанская правда. - 2020. - 4 июня. - С. 12. 

        Жакашова Р.К.   Роль школьного логопункта в психолого-

педагогическом сопровождении детей со смешанными диагнозами /Р.К. 

Жакашова //Открытая школа. - 2020. - № 3. - С. 44-46. 

        Жуманова К.К.   Особенности детей с умственной отсталостью: 

причины, виды и некоторые аспекты воспитания /К.К. Жуманова 

//Дефектология. - 2020. - № 4. - С. 26-29. 

        Каткенов К.А.   Социально-педагогический кластер как субъект 

успешной социализации воспитанников с ограниченными физическими 

возможностями: [воспитанников - школы] /К.А. Каткенов //Вестник 

Академии Педагогических Наук Казахстана. - 2019. - № 6. - С. 119-124. 

        Ким А.В.   Инклюзивное образование в начальной школе - что это? /А.В. 

Ким //Вестник образования. - 2020. - № 2. - С. 35-36. 

        Қаирбекова М.   Личностные диспозиции девиантного поведения у 

детей с нарушениями развития /М. Қаирбекова //Мектептегі психология = 

Психология в школе. - 2020. - № 4. - С. 10-15. 

        Молоткова Е.В.   Инклюзивная культура образовательной организации: 

подходы к пониманию и формированию /Е.В. Молоткова //Колледж: кәсіби 

білім беру = Профессиональное обучение. - 2020. - № 3-4. - С. 50. 

        Молоткова Е.В.   Роль педагога в инклюзивном образовании /Е.В. 

Молоткова //Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 

2020. - № 3-4. - С. 48-50. 

        Нуртазина М.Б.   Как реализовать инклюзивное образование в условиях 

обновленного содержания образования /М.Б. Нуртазина, Л.Э. Ким //Білім 

беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2020. - № 5. - С. 92-95. 

        Особый подход: [каждый ребенок - особенный, а каждому ученику - 

особенный подход, убеждены в специальной школе-интернате № 6 для детей 

с интеллектуальными нарушениями развития. Но главный секрет 

образовательной системы данного учреждения - все делать с терпением и 

любовью] //Вечерний Алматы. - 2020. - № 59. 21 Мая. - С. 7. 

        Раимбекова Б.   Равные условия - разным детям: [инклюзия] /Б. 

Раимбекова //Білімді ел = Образованная страна. -2020.-№ 20. 26 мамыр.-С. 22. 

        Сикун Л.Н.   Социализация и социальная адаптация детей с особыми 

образовательными потребностями /Л.Н. Сикун //Открытая школа. - 2020. - № 

3. - С. 46-47. 

        Филонова Е.А.   Аутизм не причина для отказа от обучения и 

воспитания /Е.А. Филонова //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = 

Социальная педагогика и самопознание. - 2020. - № 2-3. - С. 55-56. 
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Начальное и среднее профессиональное образование. Колледжи 

        Садвокасова А.С.   Внедрение модульно-компетентностного подхода в 

системе технического и профессионального образования /А.С. Садвокасова 

//Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 2020. - № 2. - 

С. 35-37. 

  

Высшее образование 

        Айгуль Искакова: Как университет организовал дистанционное 

обучение: [беседа с проректором по стратегическому развитию и 

интернационализации Южно-Казахстанского государственного университета 

им. М.Ауэзова] /беседовал А.Сыздыков //Білімді ел = Образованная страна. - 

2020. - № 17. 5 мамыр. - С. 7. 

        Айтпаева А.   Воспитание духовно-нравственных профессиональных 

отношений у будущих педагогов, как социально-педагогическая проблема 

/А. Айтпаева //Қазақстан мектебі. - 2020. - № 1. - С. 52-54. 

        Ахан Д.Е.   Инновационные методы обучения в сфере образовательных 

услуг: [высших учреждений] /Д.Е. Ахан //Қазақстан кәсіпкері = 

Профессионал Казахстана. - 2019. - № 4. - С. 13-16. 

        Балыкбаев Т.   Накопленные проблемы будут решены: [статья ректора 

КазНПУ им. Абая, профессора Такира Балыкбаева] /Т. Балыкбаев 

//Юридическая газета. - 2020. - 5 июня. - С. 1,3. 

        Вологодская Г.   Учись играючи, говори вкусно: [легко, с юмором, 

играючи - так учат казахскому языку креативные преподаватели Восточного 

Казахстана (региональный государственный университет им. 

С.Аманжолова)] / Г. Вологодская //Казахстанская правда. - 2020. - 10 июня. - 

С. 6. 

        ЖенПУ полностью готов к дистанционному обучению: [вузы] //Білімді 

ел = Образованная страна. - 2020. - № 11. 17 наурыз. - С. 9. 

        Онгарбаев Е.   Экзамен на выдержку: [по данным Независимого 

агентства аккредитации и рейтинга (НААР), в соответствии с результатами 

"Национального рейтинга востребованности вузов Республики Казахстан-

2020" 15 мая 2020 года ЕНУ им. Л.Н. Гумилева был признан лидером в 

области образовательных услуг среди 89 вузов страны] /Е. Онгарбаев 

//Казахстанская правда. - 2020. - 26 Мая. - С. 14. 

        Ошанова Н.Т.   Использование разных подходов в обучении "Истории 

информатики" для подготовки будущих учителей информатики: [в высшем 

образовании] /Н.Т. Ошанова, А.К. Буканова //Қазақстан кәсіпкері = 

Профессионал Казахстана. - 2019. - № 4. - С. 25-28. 

        Петров А.   Первый Президент Республики Казахстан поздравил с 

юбилеем Назарбаев Университет /А. Петров //Литер. - 2020. - 16 июня. - С. 1. 

        Рейтинг университетов: отделяем зерна от плевел: [среди признанных 

международных независимых рейтинговых агентств особое место занимает 

рейтинг Ranking Web of Universities (далее Webometrics). Результаты 

рейтинга Webometrics позволяют судить о национальной системе высшего 
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образования и качественно оценить каждый вуз. Беседа с ректором Caspifn 

University профессором Жолдасбеком Нусеновым] //Новое поколение. - 2020. 

- 2 июня. - С. 3. 

        Утегалиева А.   Обучая науке, не забываем о воспитании: [в рамках 

дистанционного образовательного процесса в Алматинском университете 

энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева продолжается и 

воспитательная работа, как его неотделимая и важная составляющая часть] 

/А. Утегалиева //Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 15. 21 сәуір. - 

С. 7. 

        Хавронская М.А.   Проблематика построения курса дисциплины при 

дистанционной образовательной технологии: [по подготовке будущих 

переводчиков] /М.А. Хавронская, А.А. Искакбаева //Қазақстан жоғары 

мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 111-114. 

        Ходжагельдиева З.   Теоретико-педагогические основы формирования 

гражданского сознания студентов: [высших учебных заведений] /З. 

Ходжагельдиева //Қазақстан мектебі. - 2020. - № 3. - С. 7-10. 

 

Программа "Болашак" 
        Новые подходы в отборе на "Болашақ": [Государственный секретарь 

провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за 

рубежом] //Литер. - 2020. - 30 мая. - С. 1. 

  

Год волонтера - 2020 
        Отбор волонтеров для поддержки сельских школьников: [по 

оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащихся 

старших классов средних школ сельской местности] //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2020. - № 15. 21 сәуір. - С. 8. 

  

Послевузовское профессиональное образование 
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